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“Antes de diagnosticar 
a si mesmo com 
depressão ou baixa 
auto-estima, primeiro 
tenha certeza de que 
você não está, de fato, 
cercado por idiotas”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da psicanálise
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Com a ajuda dos di-
videndos de bancos 
públicos, o Governo 

Central (Tesouro, Previdên-
cia e Banco Central) obteve, 
em setembro, o menor défi cit 
primário em quatro anos. No 
mês passado, as contas fi ca-
ram negativas em R$ 20,372 
bilhões. O resultado foi 14% 
melhor que o do mesmo mês 
do ano passado, já descontada 
a infl ação ofi cial pelo IPCA.

Para meses de setembro, o 

Governo Central
tem menor défi cit para 
setembro em quatro anos

resultado foi o melhor desde 
2015, quando o Governo Cen-
tral tinha registrado défi cit de 
R$ 7,182 bilhões. Nos nove pri-
meiros meses do ano, acumulou 
défi cit primário de R$ 72,469 
bilhões. Esse é o melhor resul-
tado para o período desde 2015 
(défi cit de R$ 24,564 bilhões). 
O défi cit primário é o resultado 
negativo nas contas do governo 
desconsiderando o pagamento 
de juros da dívida pública. 

O Orçamento Geral da União 

deste ano estabelece que o 
Governo Central fechará 2019 
com défi cit primário de R$ 
139 bilhões. Para alcançar 
essa meta, o governo teve de 
contingenciar (bloquear) R$ 
30 bilhões do Orçamento no 
fim de março. Nos últimos 
meses, a equipe econômica 
liberou recursos, graças aos 
dividendos de estatais e a 
recursos do petróleo. O total 
contingenciado em outubro 
estava em R$ 17,111 bilhões.

O resultado foi 14% melhor que o do mesmo mês do ano passado, já descontada

a infl ação ofi cial.

Em setembro, as receitas 
subiram R$ 3,6 bilhões acima da 
infl ação na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. O 
principal motivo foi o pagamen-

to de R$ 5 bilhões de dividendos 
de bancos ofi ciais – R$ 3 bilhões 
da Caixa e R$ 1,8 bilhão do BN-
DES. Os dividendos são a par-
cela do lucro que as empresas 

pagam aos acionistas. No caso 
das estatais federais, o principal 
acionista é o Tesouro Nacional, 
que recebe os recursos e refor-
ça o caixa (ABr).

No último dia de sua viagem 
à Ásia e ao Oriente Médio, o 
presidente Jair Bolsonaro as-
sinou ontem (30) acordos com 
a Arábia Saudita e disse que o 
Brasil tem “um mar de opor-
tunidades” e muito a oferecer 
aos investidores. “O Brasil está 
no caminho certo, hoje há uma 
independência de verdade en-
tre os podereso, onde cada um 
trabalha voltado para o mesmo 
norte: o desenvolvimento do 
nosso país”, disse durante par-
ticipação em um fórum sobre 
investimentos futuros.

“Nenhum país do mundo tem 
o que nós temos, com toda a 
certeza, uma das melhores 
terras agricultáveis do mundo, 
que pode garantir aos senhores 
a segurança alimentar. No to-
cante à carne também, temos 

Bolsonaro participou de jantar com autoridades e investidores 

de diversos países.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, pediu ao procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, que abra um inquérito 
para apurar “todas as circuns-
tâncias” da citação do nome do 
presidente Jair Bolsonaro nas 
investigações sobre a morte de 
Marielle Franco, vereadora do 
Rio de Janeiro assassinada em 
14 de março do ano passado.

Por meio de ofício encami-
nhado a Aras ontem (30), Moro 
diz que uma “inconsistência” 
em torno da citação do nome 
de Bolsonaro nas investigações 
pode ensejar eventuais crimes 
de obstrução de Justiça, falso 
testemunho e denunciação 
caluniosa, tendo o presidente 
como vítima, motivo pelo qual 
estaria atraída a competência 
da Justiça Federal, da Polícia 
Federal e do MP Federal para 
atuar no caso. 

“Para que os fatos sejam devi-
da e inteiramente esclarecidos, 
por investigação isenta, venho 

Melhores do mundo
A atacante Marta e o goleiro Alisson 

foram indicados na manhã de ontem (30) 
ao Globe Soccer Awards, uma premiação 
destinada aos melhores jogadores do 
mundo.Concorrendo com o brasileiro 
Alisson estão o argentino Lionel Messi, 
os portugueses Cristiano Ronaldo e 
Bernardo Silva, o egípcio Mohamed 
Salah e o senegalês Sadio Mané. Marta 
vai disputar o prêmio de melhor jogadora 
de 2019 com Ada Hegerbert (Noruega), 
Lucy Bronze (Inglaterra), Alex Morgan 
(EUA). Será no dia 29 de dezembro, em 
Dubai, nos Emirados Árabes.

A Fundação Universitária 
para o Vestibular (Fuvest) usa-
rá o sistema de reconhecimento 
facial dos candidatos nas duas 
fases do Vestibular de 2020. 
O sistema substitui a coleta 
da impressão digital e aumen-
tará o controle de segurança 
do exame, além de agilizar a 
identifi cação dos candidatos. 
No momento em que o estu-
dante faz seu cadastro inicial, 
insere uma foto sem detalhes 
ao fundo, destacando o rosto 
sem usar acessórios.

“Essa imagem é comparada 
digitalmente com as fotos cole-
tadas pela instituição nos dias de 
prova por meio de um aplicativo 
desenvolvido especialmente 
para a Fundação. Ao fi nal do 

Concurso Vestibular, os candi-
datos em fase de matrícula têm 
todas as suas imagens verifi ca-
das por um sofi sticado sistema 
de processamento de dados, 
que certifi ca a identidade dos 
aprovados”, explica a Fuvest.

Além disso, os candidatos 
contarão com fi guras, mapas, 
gráficos e outras imagens 
coloridas nas provas das duas 
fases, para facilitar visualmente 
o exame para o candidato, 
proporcionando maior se-
gurança na interpretação de 
informações. O concurso terá 
ainda detector de metais, que 
já existente desde as últimas 
edições como forma de garantir 
a segurança dos candidatos e a 
lisura do exame (ABr).

Para 2020, a Universidade de São Paulo oferece 11.147 vagas

em 106 carreiras de graduação.

Começa a ser distribuído na 
semana que vem para as secreta-
rias estaduais de Saúde o fármaco 
Nusinersen (Spinraza) para o 
tratamento destinado a pacientes 
com atrofi a muscular espinhal 
(AME). O anúncio foi feito pelo 
secretário de Ciência do Minis-
tério da Saúde, Denizar Vianna, 
em audiência na Câmara. Para 
ter acesso, os responsáveis pelo 
paciente com diagnóstico de AME 
tipo 1 devem ir até uma farmácia 
de alto custo, que encaminhará 
o paciente para atendimento em 
um Serviço de Referência apto a 
realizar o procedimento. 

Atualmente, existem 57 ser-
viços de referência no país, 
como institutos e centros de 
excelência para doenças raras e 
hospitais universitários federais. 
“O paciente terá todos os cui-
dados, não apenas para receber 
o medicamento, ele terá apoio 
de fi sioterapia, fonoaudiologia, 
profi ssionais de diferentes espe-

cialidades médicas, suporte de 
diagnóstico. Isso tudo para que 
a gente possa maximizar o uso 
desse tratamento”, explicou o 
secretário.

De acordo com o ministério, 
no caso do medicamento para os 
tipos 2 e 3 da doença, o paciente 
ou os responsáveis devem entrar 
em contato com a Ouvidoria do 
SUS, pelo telefone 136, a partir 
de segunda-feira (4) e informar 
dados pessoais, cidade em que 
mora e prescrição médica para 
uso do Spinraza.

A AME é uma doença genética 
que interfere na capacidade do 
corpo de produzir uma proteína 
considerada essencial para a 
sobrevivência dos neurônios 
motores. Sem ela, os neurônios 
morrem e as pessoas vão perden-
do controle e força musculares, 
ficando incapacitados de se 
moverem, engolirem ou mesmo 
respirarem. O quadro é degene-
rativo e não há cura (ABr).

O fármaco Nusinersen (Spinraza) para o tratamento destinado 

a pacientes com atrofi a muscular espinhal (AME).

A Caixa anunciou, ontem 
(30), as novas taxas de ju-
ros para financiamentos de 
imóveis com recursos do 
Sistema de Poupança e Em-
préstimo e saldos devedores 
atualizados pela TR. A taxa 
efetiva mínima para imóveis 
residenciais enquadrados nos 
SFH e Sistema Financeiro 
Imobiliário (SFI) será de TR 
+ 6,75% a.a. e a taxa máxima 
será de TR + 8,50% a.a., re-
dução de 0,75 p.p. e 1,0 p.p, 
respectivamente. As taxas 
valem para novos contratos 
e estarão vigentes a partir do 
dia 06 de novembro.

“A Caixa é o banco de todos 
os brasileiros e trabalha com 
políticas diferenciadas de juros 
para oferecer à população as 
melhores condições de aquisi-
ção da casa própria”, comenta 

Caixa trabalha com políticas diferenciadas de juros.
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Bolsonaro assina acordos e diz que 
“Brasil tem mar de oportunidades”

Arábia Saudita, Salman Bin 
Abdulaziz Al Saud. Foram ce-
lebrados atos em várias áreas, 
entre elas defesa e serviços 
militares; pesquisa industrial, 
desenvolvimento e tecnologia 
de defesa; cooperação cultural; 
e parcerias entre as entidades 
sauditas e a Apex-Brasil e o 
BNDES. 

Também foi assinado acordo 
para a facilitação de vistos de 
viagem para cidadãos brasileiros 
e sauditas. Na noite de terça-
-feira (29), Bolsonaro participou 
de jantar com autoridades e 
investidores de diversos países 
e anunciou a parceria com o 
Fundo de Investimento Público 
saudita (PIF), que pode resultar 
no desenvolvimento de projetos 
de até US$ 10 bilhões no Brasil 
(ABr). 

um mercado enorme, cada vez 
mais nossas plantas frigorífi cas 
ganham certifi cação interna-
cional”, disse, destacando ain-
da os juros e a infl ação baixos, 
a queda do desemprego e do 

risco-Brasil e a aprovação da 
reforma da Previdência.

Antes do evento, em Riad, 
Bolsonaro se reuniu com o 
Ceo do SoftBank Group, Ma-
sayoshi Son, e com o rei da 

Fuvest usará 
reconhecimento facial 
no vestibular de 2020

Medicamento para tratar AME 
começa a ser distribuído

Caixa tem novas taxas de 
juros para fi nanciamento 

de imóveis

Moro pede que PGR 
apure citação a Bolsonaro 

em caso Marielle

o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. Ele explica ainda 
que, matematicamente, esses 
movimentos de redução de 
juros permitem a ampliação do 
acesso à moradia pela prática 
de preços mais competitivos, 
além de apoiar o setor produ-
tivo da construção civil com 
todos os efeitos multiplicadores 
que tem na geração de emprego 
e renda.

Além das taxas corrigidas 
pela TR, a Caixa também ofe-
rece, à escolha do cliente, a 
alternativa de crédito para imó-
veis residenciais com recursos 
do SBPE corrigidos pelo IPCA. 
A tabela comparativa a seguir 
contém as taxas de juros dos fi -
nanciamentos imobiliários com 
recursos do SBPE, de acordo 
com o fator de correção:

Esta é a terceira redução da 
taxa de juros promovida pela 
Caixa neste ano. No último dia 
8, a Caixa anunciou a redução 
de até 1,0 p.p. das taxas de 
juros para os fi nanciamentos 
imobiliários com recursos do 
SBPE. Em junho, o banco já ha-
via anunciado outra redução de 
até 1,25 p.p. nas taxas, além de 
alternativas para renegociação 
de contratos habitacionais para 
pessoa física, ainda vigentes 
(AI/Caixa).

através desta solicitar respeito-
samente a V.Ex.ª que requisite 
a instauração de inquérito para 
apuração, em conjunto, pelo 
Ministério Público Federal e 
Polícia Federal, perante a Jus-
tiça Federal, de todo o ocorrido 
e de todas as suas circunstân-
cias”, escreveu Moro.

O ministro da Justiça desta-
cou, no ofício, que investigações 
anteriores constataram já ter 
havido tentativas de introduzir 
falsas testemunhas no caso. 
“A tentativa de obstrução da 
Justiça só foi contornada com 
a atuação independente da PF 
e que contribuiu para identifi -
cação dos reais suspeitos pela 
prática do crime em questão”. O 
presidente em exercício, Hamil-
ton Mourão, disse a jornalistas 
que considera o depoimento do 
porteiro “muito fraco”. “Seria 
leviano de dizer que o objetivo é 
atingir a pessoas do presidente, 
mas que pode dar a entender 
isso, dá” (ABr). 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, 

Sergio Moro.



Página 2

Geral
São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

PME’s: o que preciso 
saber para me 

adequar à LGDP?

De acordo com uma 

pesquisa do Serasa, 75% 

dos brasileiros nunca 

ouviram falar da Lei 

Geral de Proteção de 

Dados (LGPD)
 

O ano que vem é um mo-
mento decisivo para 
a segurança da infor-

mação das empresas, devido 
à LGPD, que entra em vigor 
em agosto de 2020. O assunto 
tornou-se bastante debatido 
pela imprensa, nas redes 
sociais e nos canais especia-
lizados em tecnologia. O que  
me espanta é que mais de 
10% dos entrevistados ouvidos 
pela pesquisa, já tiveram seus 
dados expostos quando foram 
vítimas de fraudes, mas não 
investiram na proteção de suas 
informações. 

Na prática, isso signifi ca que 
compartilhar informações de 
pessoas físicas, como RG, CPF 
e nome completo, com outras 
organizações sem autorização 
dos titulares pode ocasionar 
em uma multa de até 2% do 
faturamento ou R$50 milhões. 
A partir de 2020 será preciso 
informar aos clientes para 
quais finalidades os dados 
serão utilizados e realizar 
uma solicitação prévia para 
coletá-los. 

O setor de marketing é um 
dos que precisam se adaptar 
à LGPD o mais breve possível. 
Sistemas de e-mail marketing, 
por exemplo, precisam incluir 
controle de consentimento e 
oferecer meios que os clientes 
solicitem que seus dados pos-
sam ser apagados. O tempo já 
é curto para se adequar. 

O grande problema é que 
nesta fase muitos serviços 
“milagrosos” são oferecidos às 
PME’s, visto que muitas optam 
por soluções e consultorias 
fi nanceiramente mais acessí-

veis. Acredito que o primeiro 
passo para qualquer gestor é 
avaliar o cenário da sua em-
presa e defi nir as prioridades. 
Começar mapeando possíveis 
falhas no fl uxo de processos, 
serviços, arquivos, assim como 
contratos, é um excelente 
começo.

Além disso, é necessário 
contar com uma barreira entre 
a intranet, onde normalmente 
ficam armazenados dados, 
como planilhas e documentos, 
e a internet.  Por isso, uma 
alternativa é utilizar o fi rewall, 
por meio deste dispositivo de 
rede é possível obter uma ca-
mada extra de proteção.

Os ataques são sempre as 
principais preocupações dos 
gestores de pequenas e médias 
empresas,  porém, é preciso 
estar atento às ameaças inter-
nas. Por isso, como diz o velho 
ditado, “é melhor prevenir do 
que remediar”, ter uma solução 
de segurança da informação 
atualizada nos computadores 
da empresa já é o primeiro 
passo para não ter prejuízos 
físicos e fi nanceiro. 

Porém, acredito muito em 
ações de conscientização 
dos colaboradores, como res-
trições de acessos, evitar o 
compartilhamento de senhas 
com colegas de trabalho, assim 
como não acessar links com 
códigos de promoções falsas e 
correntes por WhatsApp. Toda 
essas orientações podem evitar 
que dados sejam perdidos. 

A adequação à LGPD im-
plicará em novos processos, 
forma de trabalho, mas acima 
de tudo, na educação de novas 
práticas de lidar com a segu-
rança da informação. Esta mu-
dança, sem sombra de dúvida,  
vai trazer mais transparência 
aos negócios, fornecedores e 
parceiros.  

(*) - É Country Manager da ESET no 
Brasil (www.eset.com.br).

Carlos Baleeiro (*)
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News@TI
Startup brasileira vence competição no evento 
The Future Of Logistics
@Semana   passada foi realizado a 2ª edição do Future of Lo-

gistics Tech Summit – importante evento que reúne grandes 
empreendedores e líderes da área de logística espalhados pelo 
mundo, que debateram sobre as infl uências das inovações tecno-
lógicas no setor. O encontro  acontece em Miami e contou com a 
presença da Uello - startup que usa rede colaborativa para reduzir 
custos no frete e agilizar entregas, que foi premiada com o título 
da People's Choice of Best Startup. O evento e o prêmio foram 
realizados pela LAB Ventures - empresa que investe  em startups 
disrusptivas no setor de tecnolocia, que formou uma curadoria e 
selecionou as 10 startups mais inovadoras do mundo em logística 
para competir pelas melhores ideias no setor. A competição foi 
vencida pela  Uello, que foi a única do país a ser convidada (www.
uello.com.br).

Fundepag lança sua própria incubadora de 
conhecimento, Conexão.f
@Ao longo de seus 40 anos, a Fundepag já viabilizou milhares de 

projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 
para o agronegócio e meio ambiente. Atenta às necessidades do 
setor, adotou uma atuação mais focada em inovação: em 2016, criou 
o seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, e agora dá 
um importante passo, o lançamento da nova unidade de negócios 
Conexão.f, a Incubadora de Conhecimento da Fundepag. A Conexão.f 
nasce com a missão de conectar diferentes atores do ecossistema de 
inovação (pesquisadores, empresas, fomento, investidores, gestores, 
consumidores), atuando como incubadora de conhecimento para 
entrega de soluções para o agronegócio e o meio ambiente, gerando 
valor para a sociedade.

TCS fi rma parceria com SENAI
@A Tata Consultancy Services (TCS), líder global em serviços 

de TI, consultoria e soluções de negócios, acaba de anunciar 
uma nova parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) de Londrina, para ações conjuntas com o objetivo de 
formar mão de obra especializada e personalizada na área de TI em 
Londrina e região. O acordo foi fi rmado hoje, 30 de outubro, em uma 
cerimônia de assinatura do contrato entre as empresas no HUB de 
Inteligência Artifi cial do Senai Londrina. Estiveram presentes os 
executivos Tushar Parikh, Country Head do Brasil e Head Latam 
para BFSI na TCS, Parameswaran Ramani, Head do Delivery Center 
da TCS em Londrina, Bruno Rocha, CFO da TCS Brasil e Latam, 
além de Henry Carlo Cabral, Gerente do Senai Londrina, e Victor 
André da Cunha, Coordenador de Educação do Senai Londrina 
(www.tcs.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como a gestão de dispositivos 
móveis pode ampliar a 

produtividade no Trade Marketing
Em qualquer segmento de atuação do varejo, o primeiro requisito para verifi car se um trabalho de 
Trade Marketing está sendo bem executado é observar se os produtos estão bem posicionados nas 
prateleiras

Vinicius Boemeke (*)

O intuito principal desta área de 
atuação é evitar a ruptura (termo 
utilizado no varejo para situações 

onde o consumidor não acha o produto 
que procura), responsável por prejuízos 
que já chegaram à casa dos R$ 7 bilhões 
anuais no setor varejista, conforme dados 
da Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). O montante perdido é todo 
relacionado às falhas na gestão de estoque.

Com milhões de estabelecimentos no país 
para serem abastecidos e reabastecidos 
sistematicamente, acaba sendo impossível 
as marcas cobrirem toda a extensão de 
lojas com uma equipe própria, o que as faz 
terceirizar este serviço na maioria das ve-
zes. Quanto mais terceirizados, mais difícil 
manter uma padronização dos serviços, e é 
aí que as soluções de gestão de dispositivos 
móveis (conhecido como MDM - Mobile 
Device Management), entram em cena. 
A mobilidade empresarial, combinada à 
gestão de dispositivos móveis, consegue 
trazer grandes benefícios para empresas 
de Trade Marketing, além de remediar 
problemas muito comuns nessa área.

Dentro das terceirizadas, este trabalho 
de Trade Marketing é atribuído a um 
profi ssional que fi ca responsável por for-
necer produtos para determinada região. 
No entanto, um dos grandes desafi os das 
marcas neste cenário é conseguir ter o 
controle sobre o que de fato é realizado em 
serviços – e qual a qualidade do trabalho 
realizado. O monitoramento das visitas 
efetivamente realizadas é fundamental 
para o bom relacionamento da marca com 
o estabelecimento e para garantir a melhor 
performance de vendas.

Não raro os gestores só conseguem identi-
fi car eventuais fraudes nos relatórios depois 
de meses de relatos enganosos, acumulando 
um prejuízo considerável para a atuação da 
marca naquela região geográfi ca. Até mes-
mo a exigência da entrega dos registros de 
geolocalização é uma prova pouco confi ável 

de que o trabalho foi feito, já que existem 
softwares capazes de forjar estes trajetos.

Tecnologias de gestão de dispositivos 
móveis, já disponíveis no Brasil, comba-
tem este gargalo, pois possuem sistemas 
invioláveis de geolocalização, impossíveis 
de serem adulterados. Tanto o gestor 
desse fornecedor de produtos quanto a 
própria marca que contrata os serviços da 
terceirizada têm acesso em tempo real à 
localização do profi ssional e também a to-
dos os trajetos feitos na semana ou no mês, 
possibilitando uma mensuração precisa da 
produtividade de cada membro da equipe.

Outros pontos positivos deste tipo de 
solução é o bloqueio após o fi m de horário 
de expediente, salvaguardando a empresa 
de eventuais problemas trabalhistas, já que 
o colaborador não conseguirá trabalhar 
fora do horário, e também diminuindo a 
incidência de utilização dos dados móveis 
(internet) para questões pessoais. Por 
fi m, outro benefício extremamente valioso 
para a promoção do Trade Marketing é o 
bloqueio do modo motorista. Assim que 
o profi ssional atinge certa velocidade, o 

uMov.me

sistema identifi ca que ele está com o ve-
ículo em movimento e bloqueia o uso de 
aplicativos que podem distrair a atenção do 
motorista, mantendo apenas os de auxílio 
à navegação como o de rotas, por exemplo, 
prevenindo possíveis acidentes e multas.

Além de auxiliar os próprios colabo-
radores do segmento a utilizarem os 
dispositivos, este tipo de ferramenta 
permite visualização e análise de dados 
– embasando a tomada de decisões mais 
estratégicas. Uma ferramenta de MDM 
aplicada ao Trade Marketing é um recurso 
poderoso que permite, ainda, utilizar fun-
cionalidades e aplicar confi gurações como: 
realizar o inventário online dos aparelhos e 
instalar e atualizar apps de forma remota 
e sistêmica. Dessa forma, as empresas 
podem fazer o controle completo, seguro e 
massivo de celulares e tablets para, assim, 
reduzir custos, aumentar a produtividade 
e automatizar processos do PDV.

(*) É diretor e cofundador da Pulsus
(https://pulsus.mobi/), solução nacional que 

gerencia dispositivos móveis e supera 100 
mil licenças emitidas e mais de 500 clientes, 

como Marilan, Braspress, G4S e Ambev.

Controle da receita e despesas são al-
gumas das principais preocupações das 
empresas, já que infl uenciam diretamente 
no caixa, soberano na gestão fi nanceira. 
Quando falamos de tecnologia, a previsibi-
lidade nem sempre é possível pois existem 
fatores de obsolescência acelerada por 
algum novo requisito de software, neces-
sidade de compra de peças, manutenção 
de TI e diversos investimentos e gastos 
que muitas vezes fogem de um olhar mais 
atento.

Embora possa parecer um problema 
ocasional, até mesmo ‘normal’ quando se 
trata de equipamentos eletrônicos, todo 
CIO, diretor ou gerente de TI, sabe que 
o custo de uma máquina parada é alto, e 
vai muito além do fi nanceiro.

A capacidade de entrega de um servi-
ço ou produto pode ser abalada pela pa-
ralização de um ponto de venda (PDV) 
em uma loja, ou do computador de um 
atendente de call center, arranhando 
a imagem da companhia. Até mesmo 
nas grandes indústrias, a eficiência de 
uma linha de montagem, por exemplo, 
pode ser fortemente impactada por 
paradas inesperadas nos computadores 
que controlam processos críticos de 
montagem e desmontagem de peças, 
movimentação de esteiras etc., colo-
cando em risco a vida de funcionários 
e fazendo que matérias-primas sejam 
desperdiçadas.

Diante desse cenário, é imprescin-
dível para qualquer companhia rea-
lizar um acompanhamento contínuo, 
próximo e tempo real do ciclo de vida 
dos ativos de TI, a fim de planejar – de 

maneira rápida, segura e sem impre-
vistos - a manutenção e até a troca 
desses equipamentos, antes que eles 
apresentem algum problema que possa 
prejudicar o faturamento dos negócios. 
Uma tarefa bastante árdua e onerosa, 
mas com uma solução que tem se po-
pularizado cada vez mais no cenário 
mundial, o Outsourcing.

Por meio da locação de equipamentos, 
de computadores de mesa até ativos de 
frente de caixa, por exemplo, os gestores 
conseguem estabelecer os gastos com 
toda a infraestrutura de TI que sustenta 
as operações de negócios, incluindo mão 
de obra e serviços de suporte, manuten-
ção e substituição das máquinas, seja por 
quebra ou limitação da vida útil, de forma 
mensal. Tudo controlado e acordado pre-
viamente, sem margem para sustos com 
despesas não previstas.

Com todas essas conveniências, o 
outsourcing de TI possibilita o plane-
jamento estratégico dos gastos com a 
infraestrutura de TI no curto, médio e 
longo prazo, já que os gestores e o board 
da empresa podem visualizar todos os 
custos de operação.

Mas, se fi cou interessado, antes de 
começar a buscar por ofertas de ter-
ceirização para seu parque tecnológico, 
verifi que o background do fornecedor, a 
fi m de garantir que você esteja no caminho 
certo para trazer benefícios para os seus 
negócios, e não mais dores de cabeça que 
já tem, por contratar quem não atende 
prazos e te deixa na mão quando mais 
precisa.

Seja inteligente, terceirize sua TI!

(Fonte: Tiago Miranda,
diretor comercial da Microcity).

Outsourcing de TI e o planejamento estratégico
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D - Jovens em Acampamento
Responsabilidade, liderança, boa comunicação e networking são carac-
terísticas fundamentais, transmitidas no acampamento de férias IsWe, 
que ensina enquanto diverte os pequenos. As difi culdades identifi cadas 
nas escolas – como a trava dos alunos em falar em público e em executar 
tarefas em grupo, expor as ideias de forma clara – são pontos trabalhados 
no acampamento. Assim, os desafi os, conquistas, frustrações e atribui-
ções são pano de fundo para aprendizados. Hoje, 70% dos monitores 
são ex-acampantes, que completaram a maioridade e voltaram como 
instrutores. A próxima temporada será de 18 a 25 de janeiro. Saiba mais 
em: (www.acampamentoiswe.com.br).

E - Congresso Digital
A 8ª Edição do RootDay - Web Conference, maior evento online de 
Tecnologia da Informação no Brasil, está com as inscrições abertas 
para a participação do público. O evento totalmente online acontece 
dos dias 2 a 6 de dezembro, reunindo os melhores especialistas do 
mercado para palestras com conteúdos exclusivos em transmissão ao 
vivo. Para discutir as principais tendências e inovações, a programação  
conta com mais de 30 profi ssionais palestrando sobre assuntos como 
Segurança da Informação, Proteção de Dados e LGPD. Garantindo 
conteúdo de alto impacto para simplifi car e elevar o conhecimento do 
público nas áreas da Tecnologia e TI. Inscrição e mais informações: 
(https://rootday.com.br/). 

F - Psiquiatria Forense
O Curso de Especialização Psiquiatria Forense da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa objetiva capacitar o aluno na psiquiatria 
forense, dando a ele os conceitos mais atuais de Direito voltado para 
essa área, bem como ensinando as diferentes e difíceis nuances com 
que um psiquiatra forense pode se deparar ao longo da vida. É uma 
subespecialidade da medicina, sendo ela própria um ramo tanto da 
psiquiatria quanto da medicina legal, visto que seu papel é auxiliar a 
justiça, através do psiquiatra forense, a solucionar dúvidas que, dotadas 
de conotação psiquiátrica, envolvam confl itos com a lei. Informações: 
(http://fcmsantacasasp.edu.br/psiquiatria-forense/).  

A - Combate ao Câncer 
Nos próximos dias 7 e 8, no Estanplaza International, acontece o VI 
Fórum de Combate ao Câncer da Mulher, promovido pela Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama). A programação aborda o uso de informações no que diz 
respeito a atuação em advocacy e captação de recursos. É voltada a 
ONGs, profi ssionais de saúde, de gestão pública, pacientes, cuidadores, 
além de acadêmicos da área de saúde. Uma das discussões do evento 
será em torno da Notifi cação Compulsória do Câncer, lei aprovada em 
2018, mas que ainda aguarda regulamentação. Informações e inscrições: 
(http://bit.ly/VIForumFEMAMA).   

B - Programa de Trainees 
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, encerra no 
próximo domingo (3), as inscrições para mais de 40 vagas no programa 
Trainees 2020. As oportunidades são para formados entre julho de 2017 
e julho de 2019, sem restrição de idade. O programa tem duração de 18 
meses e os selecionados serão alocados nas áreas de Operações (indús-
trias e agropecuária), Qualidade e Grãos.  Os cursos foco são medicina 
veterinária, zootecnia, engenharia agrônoma, engenharia de alimentos, 
engenharia agronômica, engenharia fl orestal e economia. As vagas dis-
poníveis estão espalhadas por Goiás, Minas,  Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para mais informa-
ções acesse: (https://www.brf-global.com/carreiras/programas/trainee/).  

C - Festival de Compras 
A Americanas.com realiza o evento “11/11 - Maior Festival de Compras 
do Mundo”, conhecido internacionalmente como “Single’s Day” (Dia 
do Solteiro). Será no próximo dia 11, com mais de 8 milhões de itens 
vendidos diretamente da China (via cross border), que estarão com 
até 80% de desconto e terão frete grátis no site da Americanas.com. 
Mais de 1,8 milhão de marcas de produtos como smartbands, fones de 
ouvido, drones, perfumes e relógios, entre outros. Além disso, o cliente 
poderá utilizar diversos cupons de oferta disponíveis no site e nas mídias 
sociais da marca. Outra novidade é um jogo no qual os consumidores 
precisam quebrar o biscoito da sorte em formato de panda, para ganhar 
um cupom de desconto.

G - Mercado de Crédito
A Boa Vista e o Bullla, uma das mais novas fi ntechs do segmento Socie-
dade de Empréstimos entre Pessoas, acabam de fechar uma importante 
parceria de negócios no mercado de crédito brasileiro. O Bullla chega 
com uma série de novidades em uma plataforma 100% digital. A Boa Vista 
desenvolveu um conjunto de soluções inteiramente customizadas que 
contribuiu para o cliente colocar em prática uma política de crédito mais 
inovadora e competitiva. A parceria viabilizou a elaboração de modelos de 
score (pontuação de crédito) específi cos para os clientes Pessoa Física do 
Bullla, que permitem uma análise creditícia mais justa e completa. Mais 
informações (www.bullla.com.br) e (www.consumidorpositivo.com.br).

H - CEO Challenge 2020 
Pelo quarto ano consecutivo, a P&G anuncia o CEO Challenge, desafi o 
global voltado para jovens talentos. O objetivo do projeto é convidar os 
estudantes a solucionarem um case real de uma de suas marcas. Nesta 
edição, os participantes resolverão uma estratégia de negócios para a 
marca Pantene. Os jovens interessados devem inscrever suas equipes e 
realizar o teste online no site (www.pg-ceochallenge.com) até o dia 17 
de novembro. Para participarem, as equipes precisam ser compostas por 
três pessoas, de diferentes áreas de conhecimento. Aquelas que tiverem 
os melhores resultados na etapa online participarão da fi nal local no dia 
13 de dezembro em São Paulo. 

I - Profi ssionais de TI
A Tracksale, startup que monitora e gerencia indicadores de experiên-
cia de clientes em tempo real, por meio de canais digitais, está com 13 
vagas abertas. Para São Paulo a oportunidade é de Customer Sucess, 
já para Belo Horizonte estão disponíveis cargos de Analista de Even-
tos, Analista de Atendimento ao Cliente, Desenvolvedor Frontend (2 
vagas), Coordenador Educacional, Desenvolvedor Backend (2 vagas), 
Desenvolvedor PHP, Analista de Infraestrutura e Redes e Analista de 
Departamento Pessoal. Para saber mais informações sobre os requisitos 
e se inscrever, acesse: (http://jobs.tracksale.co/). 

J - Setor de Franquias 
O mercado de franquias brasileiro registrou um crescimento nominal de 
6,1% no terceiro trimestre, ante o mesmo período de 2018. O faturamento 
passou de R$ 44,479 bilhões para R$ 47,203 bilhões. Considerando-se os 
últimos 12 meses, a variação positiva foi de 6,8% (R$ 170,988 bilhões para 
R$ 182,657 bilhões). É o que mostra a pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Franchising. Com uma taxa de crescimento semelhante a 
registrada no trimestre passado (5,9%) e no mesmo período de 2018 
(6,3%), o terceiro trimestre mostra que o franchising está mantendo 
sua trajetória de crescimento gradual, mesmo em um cenário de infl ação 
baixa e demanda oscilante por parte do consumidor.  

D - Jovens em Acampamento
Responsabilidade, liderança, boa comunicação e networking são carac-

A - Combate ao Câncer 
Nos próximos dias 7 e 8, no Estanplaza International, acontece o VI

Inteligência artifi cial: por 
de trás da concorrência 
entre bancos e fi ntechs

O mercado fi nanceiro 

mudou e requer um 

atendimento sob 

medida.

Por isso, na disputa de 
mercado entre grandes 
instituições fi nanceiras 

e as enxutas fi ntechs, uma 
nova ferramenta tem ganhado 
destaque: a chamada mídia 
programática por performan-
ce. São plataformas digitais que 
lançam mão de Inteligência 
Artifi cial para revolucionar o 
relacionamento com usuários 
das mais diversas tecnologias. 

O desafi o das instituições é 
interpretar milhões de dados 
coletados todos os dias, trans-
formar essas informações em 
produtos e serviços relevan-
tes e oferecer a solução na 
hora certa. Os dados gerados 
permitem anúncios muito 
segmentados, olhando perfi l do 
usuário e momento na jornada 
de compra.  

E a mídia programática 
consegue interpretar compor-
tamentos e tirar as conclusões 
necessárias que resultem em 
serviços mais efi cientes e, além 
de gerar mais receitas, ainda 
reduz custos. Isso porque a 
compra de anúncios é realizada 
via software, em uma espécie 
de leilão em tempo real, sem 
contato com os departamentos 
comerciais dos sites.

A jornada do cliente da forma 
como acontece hoje e o adven-
to das fi ntechs são os dois fato-
res principais que impulsionam 
a transformação digital nas 
instituições tradicionais. Ficou 
claro que o comportamento do 
consumidor não é massifi cado 
e, muito menos, homogêneo 
no seu relacionamento com 
os bancos. 

Dentro do conceito 4.0, é 
preciso oferecer um leque de 
opções tão variadas quanto são 
as preferências de cada um. É 
isso o que as plataformas digi-
tais e as mídias programáticas 
proporcionam.

Estudo global da empresa 
Salesforce, – realizado com 

6.700 consumidores de 18 
países – revela que 80% dos 
clientes de empresas de vários 
setores, incluindo o fi nancei-
ro, dizem que a experiência 
proporcionada é tão impor-
tante quanto seus produtos e 
serviços. E 56% afi rmam que 
procuram sempre comprar das 
companhias mais inovadoras.

E inovação hoje envolve 
inclusão. O Brasil ainda tem 
uma grande população fora do 
acesso ao sistema fi nanceiro, 
seja por falta de comprovação 
de renda, de nome negativado 
ou simplesmente porque não 
há interesse para tal. Dados do 
Instituto Locomotiva mostram 
que a população “desbancari-
zada” movimenta mais de R$ 
820 bilhões por ano e soma 45 
milhões de pessoas. E é nesse 
público que as fi ntechs estão 
de olho. 

Trata-se uma fatia da popu-
lação brasileira que abre um 
enorme potencial e os bancos 
não querem ficar de fora. 
Assim, a mídia programática 
ajuda na busca por soluções 
para inclusão da população no 
sistema de concessão de cré-
dito. As novas tecnologias, de 
modo geral, têm se mostrado 
aliadas capazes nesse proces-
so, pois conseguem apontar 
uma parcela que não é identi-
fi cada pelos birôs tradicionais 
de crédito.  

Dados da Neurotech, pio-
neira em soluções de AI para 
o setor fi nanceiro, mostram 
que é possível para uma ins-
tituição fi nanceira aumentar 
aprovações de crédito em mais 
de 15% utilizando ferramen-
tas mais acuradas de análise, 
conforme a experiência de 
empresas clientes.

Na prática, são as tecnologias 
as responsáveis por coletar 
dados de mercado; associar ao 
que banco faz; adicionar variá-
veis do dia, como a cotação do 
dólar; e oferecer um pacote de 
serviços integrando vendas e 
marketing.

(*) - É sócio-fundador da Adaction.

Thiago Cavalcante (*)

IBGE lança mapa com 
biomas brasileiros

O IBGE lançou ontem (30) 
um mapa que traz as represen-
tações dos seis grandes biomas 
continentais brasileiros. Como 
novidade, o mapa mostra tam-
bém as delimitações do sistema 
costeiro-marinho brasileiro, 
com o limite do mar territorial do 
país, e a escala de representação, 
de 1:250.000, que é 20 vezes 
maior do que a do mapa anterior.

O mapa é resultado de um 
aprimoramento de processos de 
investigação, revisão bibliográ-
fi ca e levantamentos de campo, 
que entre outras coisas, verifi ca-
ram o ambiente físico local e os 
indícios da vegetação original. 
O aprimoramento do mapa con-
tribui para a gestão sustentável 
dos recursos naturais.

O estudo do IBGE mostra 
que o bioma da Amazônia 
ocupa 49,5% do território. Em 
seguida, aparecem os biomas do 
Cerrado (23,3%), Mata Atlân-
tica (13%), Caatinga (10,1%), 
Pampa (2,3%) e Pantanal 
(1,8%). O Cerrado é o único 
bioma que alcança as cinco 
regiões brasileiras, apesar de 
se concentrar principalmente 
no Centro-Oeste. A Amazônia 
ocupa 93,2% da região Norte. 

Além dos sete estados do 
Norte, o bioma se estende ainda 
aos estados do Mato Grosso e 
Maranhão. A Mata Atlântica é o 
bioma que se espalha por mais 
estados brasileiros. São 15 no 
total. O Pampa, por outro lado, 
é encontrado apenas no Rio 
Grande do Sul. O mapa e os 
dados do levantamento podem 
ser acessados em: (https://
www.ibge.gov.br/apps/biomas/) 
(ABr).

O Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infl ação de 0,68% em 
outubro deste ano, percentual acima da 
taxa de setembro (-0,01%). Com isso, o 
IGP-M acumula taxas de infl ação de 4,79% 
no ano e de 3,15% nos últimos 12 meses.

Os dados foram divulgados ontem (30) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A 
alta da taxa de setembro para outubro foi 
puxada pelo atacado, medido pelo Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, que teve taxa de 

1,02% em outubro, depois de uma defl ação 
(queda de preços) de 0,09% em setembro.

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, teve de-
fl ação de 0,05% em outubro, uma queda de 
preços mais acentuada do que a registrada 
em setembro, que havia sido de 0,04%.

O Índice Nacional de Custo da Cons-
trução também teve queda na taxa, mas 
continuou registrando infl ação. A taxa 
passou de 0,60% em setembro para 0,12% 
em outubro (ABr).

Em setembro, os turistas estrangeiros 
deixaram mais dinheiro no Brasil do que 
no mesmo mês do ano passado. De acordo 
com dados do Banco Central, o montante 
foi 4,86% superior ao registrado em igual 
período de 2018, totalizando US$ 391 mi-
lhões - uma movimentação extra de US$ 18 
milhões na economia dos destinos visitados.

O ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, avalia que os números 
comprovam o acerto de ações adotadas 

para desenvolver o setor. “Com algumas 
medidas que estamos fechando junto ao 
governo iremos alavancar o turismo, gerar 
emprego e renda e chegar à meta de du-
plicar o número de turistas estrangeiros 
em 2022”, aposta o ministro.

No acumulado do ano, de janeiro a se-
tembro, as despesas de visitantes estran-
geiros no país atingiram US$ 4,529 bilhões, 
resultado 0,36% superior ao do mesmo 
período do ano passado (Turismo.gov).

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) confi rmou ontem (30) 
que está em negociações com 
o grupo francês PSA, dono da 
Citroën e da Peugeot, para 
uma possível fusão. “Estão em 
andamento discussões para 
criar um grupo de líderes mun-
diais em mobilidade”, afi rmou 
a FCA em nota, ressaltando 
que “não há mais nada para 
adicionar no momento”.

A PSA, por sua vez, se 
limitou a confirmar que 
“negociações estão em curso 
para criar um dos principais 
grupos de automóveis do 
mundo”. A operação criaria 
um gigante automotivo de 
US$50 bilhões, capaz de ven-
der quase 9 milhões de carros 
e ocupar o quarto lugar no 
ranking global das principais 
montadoras, fi cando atrás 
da Volkswagen, da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi 

A operação criaria um gigante automotivo de US$50 bilhões.

Na comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do, o indicador avançou 

20,4%. No acumulado em quatro 
trimestres houve alta de 18,5%. A 
variação trimestral mostrou cres-
cimento tanto nas aberturas para 
MEIs (13%) quanto nos demais 
tipos de empresas (6,8%). 

Já em termos de composição, 
as MEIs representaram 78,8% 
dos casos no ano. No ano an-
terior a participação dessas 
empresas era um pouco menor, 
de 75,6%. O setor de Serviços 
atingiu 61,8% de representati-
vidade em setembro, estando 
maior que os 58,2% observados 
no mesmo período 2018. O 
Comércio apresentou queda 
na participação, recuando para 
29,5% (-3,6 p.p.). Já a indústria 
avançou para 7,8% (+0,5 p.p.).

Na comparação com o acumu-

O setor de Serviços atingiu 61,8% de representatividade em setembro.
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Aumentou o número de novas 
empresas no terceiro trimestre
O número de novas empresas cresceu 11,5% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, 
segundo levantamento da Boa Vista, com abrangência nacional

lado de janeiro a setembro de 
2018, todas as regiões registra-
ram aumento das aberturas em 
2019. As Regiões Norte (23,1%) 

e Centro Oeste (18,1%) foram 
as que registraram maior cresci-
mento. O levantamento foi reali-
zado pela Boa Vista a partir das 

novas empresas registradas na 
Receita Federal, considerando 
todo o território nacional (AI/
BoaVistaSCPC).

FCA confi rma negociações 
para fusão com Peugeot SA

e da Toyota.
A empresa francesa convocou 

um conselho de administração 
extraordinário para examinar a 
proposta, revelaram fontes. O 
ministro do Desenvolvimento 
Econômico da Itália, Stefano 

Patuanelli, afirmou que o 
governo italiano está acompa-
nhando as negociações, mas 
não é ideal fazer nenhuma 
declaração ainda porque é 
uma “operação de mercado” 
(ANSA).

Gastos de turistas estrangeiros no país 
crescem 4,86% 

IGP-M acumula infl ação de 3,15%
em 12 meses
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A reimplantação dos 
cassinos no Brasil

Há setenta e três anos, 

no dia 30 de abril de 

1946, o presidente do 

país, general Eurico 

Gaspar Dutra, assinava 

o Decreto Lei nº. 9215 

restaurando o artigo 50 

da Lei de Contravenções 

Penais de 1941

Estavam assim fechados 
os cassinos no Brasil, 
inclusive aqueles am-

parados pela Lei das Águas 
de 1920, que permitia o jogo 
em estâncias hidrominerais e 
climáticas. Apoiando a medida, 
o satisfeito Cardeal Dom Jaime 
de Barros Câmara concedia 
entrevistas para os jornais. Nos 
71 cassinos do Brasil, o clima 
era de velório. Os rostos estam-
pavam o sentimento de cerca 
de 53.200 desempregados, dos 
salões de jogos e grill-room.

Enquanto no Brasil os cas-
sinos fechavam, em Las Ve-
gas, no mesmo ano de 1946, 
era inaugurado o Flamingo, 
primeiro resort-cassino da 
famosa Strip (avenida turística 
da cidade). Apesar da máfi a 
ter reinado na cidade até o 
fi m dos anos 1960, acabou 
cedendo seus negócios para 
empreendedores e grupos 
empresariais por conta da dura 
regulamentação e fi scalização 
da atividade. Em 2018, Vegas 
recebeu 42 milhões de turistas, 
enquanto que o Brasil recebeu 
6,6 milhões de visitantes.

De qualquer forma, a popu-
lação brasileira continua na 
condição de grande apostadora 
nas loterias ofi ciais; nos turfes; 
nos clubes e torneios de pô-
quer; nos cruzeiros marítimos; 
nas casas de jogos ilegais; nos 
bingos; no Jogo do Bicho; nos 
vários cassinos de fronteira; 
em Atlantic City nos EUA ou 
Punta del Este no Uruguai; ou 
ainda, na Internet com seus 
inúmeros sites amparados em 
paraísos fi scais. Um volume de 
receita que chega a 10 bilhões 
de dólares, sendo dois terços 
ilegais.

No Congresso, dois projetos 
visam regulamentar toda a 
área e podem ser votados em 

plenária ainda neste segundo 
semestre. Na medida em que 
é preciso planejar o futuro das 
políticas que atingem o jogo e 
a atividade turística no país, 
torna-se imperativo estudar a 
história, os casos de sucesso 
e insucesso de legalização dos 
cassinos em vários países, seus 
impactos socioeconômicos e 
suas diversas formas de regu-
lamentação.

A partir desses estudos, o 
Brasil pode ampliar e melho-
rar o debate sobre o possível 
retorno, a regulamentação e o 
controle dos cassinos no país, 
no sentido de evitar impactos 
negativos que acontecem 
frequentemente, tais como a 
ilegalidade dos recintos, a fuga 
de divisas, o vício do jogo e a 
não arrecadação de impostos.

Casos de sucesso recentes 
são verifi cados na África do Sul, 
Austrália, Caribe, Cingapura, 
Chile, Espanha, Inglaterra, Ma-
cau, Mônaco e Portugal, onde 
os efeitos positivos têm sido 
a promoção de uma imagem 
de destino mais completo e 
de qualidade; geração de em-
pregos e divisas; aumento da 
arrecadação de impostos que 
são revertidos para educação, 
saúde (inclusive o combate 
ao vício), segurança pública e 
infraestrutura; construção de 
novos equipamentos e atração 
de investimentos internacio-
nais; e aumento da permanên-
cia média dos turistas.

Entre todos os modelos veri-
fi cados no mundo, os que pos-
suem melhor custo-benefício 
para governos e sociedade são 
aqueles em que os cassinos es-
tão situados em Resorts Cassi-
nos Integrados, parecidos com 
o modelo verifi cado no Brasil 
quando da proibição dos jogos. 
Hoje, somente o Equador nos 
acompanha na proibição aos 
cassinos na América do Sul. 

Com coragem, temos que 
responder qual a presença 
apropriada e o papel do jogo 
na sociedade brasileira.

 
(*) - É Doutor em Gestão do Turismo 

pela Universidade de Málaga, 
pesquisador do tema há 21 anos e 

coordenador-geral de Pós-Graduação 
da Universidade Positivo.

Dario Luiz Dias Paixão (*)

Bolívia e OEA 
acertam auditoria 
sobre eleições 
presidenciais

A Bolívia e a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) 
chegaram a um acordo ontem 
(30), para a realização de uma 
auditoria da polêmica eleição 
presidencial que garantiu a 
vitória do presidente Evo Mo-
rales. Segundo o ministro da 
Comunicação, Manuel Canelas, 
a medida determinará se houve 
ou não fraude durante a apu-
ração dos votos. As análises 
devem ser iniciadas hoje (31). 
A decisão foi tomada depois que 
o candidato de oposição, Carlos 
Mesa, questionou o governo 
sobre a transparência no pleito.  

Segundo a entidade eleitoral, 
Morales obteve 47,08% dos 
votos, enquanto Mesa garantiu 
36,51%. O resultado defi ne o 
vencedor no primeiro turno, 
já que há uma vantagem de 10 
pontos. “O presidente [Morales] 
disse que, se a suposta fraude 
for comprovada e determinar ir 
para o segundo turno, iremos 
para o segundo turno, é claro”, 
afi rmou.

Em comunicado à imprensa, 
o ministro das Relações Exte-
riores, Diego Pary, explicou que 
a auditoria será “vinculante”. 

Logo depois da eleição, no úl-
timo dia 20, a coalizão que apoia 
Mesa recorreu à OEA, alegando 
suspeitas de irregularidades no 
pleito e na contagem. As de-
núncias provocaram um clima 
de tensão e protestos pelo país. 
Desta forma, a OEA propôs a 
revisão da contagem de votos 
e indicou que, se a margem de 
vitória de Morales fosse muito 
estreita, seria melhor convocar 
um segundo turno no próximo 
dia 15 de dezembro (ANSA).

O texto segue para vo-
tação em dois turnos 
no plenário. Cometido 

contra mulheres, o feminicí-
dio é motivado por violência 
doméstica ou discriminação de 
gênero. Atualmente o tempo 
de prescrição para esse tipo 
de crime varia de acordo com o 
tempo da pena, que é diferente 
em cada caso.

A proposta, de autoria da 
senadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), recebeu parecer 
favorável do relator, Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). A sena-
dora ressaltou que o Congresso 
tem feito sua parte, inclusive 
com a aprovação da Lei Maria 
da Penha, em 2006, e da Lei 
do Feminicídio, em 2015, mas 
ela considera possível avançar 
mais. 

“Propomos que a prática dos 
feminicídios seja considerada 

A autora da proposta, Rose de Freitas, na reunião da CCJ de 

ontem (30).

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (30) o projeto  revoga 
trecho da reforma trabalhista 
aprovada pelo Congresso em 
2017 para restabelecer restri-
ções à concessão da jornada 
de 12 horas de trabalho por 36 
horas. O projeto segue agora 
para análise na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), em 
decisão terminativa.

A reforma trabalhista dis-
pensou de autorização prévia a 
adoção de jornadas de trabalho 
em regime de 12 x 36 e permitiu 
que fosse feita, mediante acordo 
individual escrito entre empre-
gador e empregado, acordo co-
letivo de trabalho ou convenção 
coletiva. De acordo com o autor, 
senador Paulo Paim (PT-RS), a 
jornada de 12 por 36 deve ser 
restrita e só poderá ser aplicada 
em caráter excepcional, preser-
vando a saúde do trabalhador.

“A possibilidade da livre 
adoção desse tipo de jornada re-
presenta um risco, não apenas 

Simone Tebet e Jorginho Mello conduzem reunião

da CCJ do Senado.

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do 
Senado analisa hoje (31) o texto do Protocolo Adicio-
nal ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta 
entre o Brasil e Portugal, que cria o Prêmio Monteiro 
Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude, 
assinado em Salvador, em 5 de maio de 2017.

De acordo com a propost , de autoria da CRE 
da Câmara dos Deputados, o Prêmio Monteiro 
Lobato terá por objetivo prestigiar, a cada dois 
anos, autores e ilustradores de livros infantis 
e juvenis que contribuíram para engrandecer o 
patrimônio literário da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, da qual o Brasil atualmente 

ocupa a presidência pro tempore (temporária).
O relator, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 

emitiu parecer favorável à matéria. Ele argumenta que 
o protocolo poderá alcançar todos os países-membros, 
que, em sua maioria, necessitam de aprimoramento 
da educação infantil, assim como o Brasil.

“Nas palavras de Monteiro Lobato, ‘um país se 
faz com homens e livros’. Assim, o prêmio a ser 
instituído por meio deste protocolo adicional tem o 
inegável mérito de agraciar aqueles que trabalham 
para que nasça, ainda durante a infância, fase crucial 
do desenvolvimento humano, o gosto pela leitura”, 
ressaltou Randolfe (Ag.Senado).

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou o 
projeto que obriga fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes de medicamentos 
a adotarem a logística reversa 
para resíduos de remédios, pro-
dutos em desuso e impróprios 
para o consumo, todos prove-
nientes dos consumidores. O 
relator, deputado Marx Beltrão 
(PSD-AL), recomendou a apro-
vação da matéria na forma do 
substitutivo elaborado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico em 2017. 

O texto insere dispositivos na 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que prevê a logística 
reversa. Atualmente, a norma 
exige a logística reversa para 
fabricantes e revendedores 
de pilhas, baterias, lâmpadas, 
produtos eletroeletrônicos, 

óleos lubrifi cantes e pneus, de-
fi nindo regras para a destinação 
fi nal dos produtos pós-venda e 
pós-consumo.

O substitutivo determina que 
os consumidores deverão devol-
ver os produtos com embalagens 
para as empresas da cadeia 
produtiva de medicamentos. 
Essa responsabilidade compar-
tilhada já é prevista na lei para 
os demais produtos sujeitos à 
logística reversa. Os custos da 
logística reversa serão assumi-
dos pelas empresas. Caberá ao 
governo defi nir a classifi cação 
de risco e a destinação am-
bientalmente correta dos me-
dicamentos e das embalagens. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será anali-
sado pelas comissões de Meio 
Ambiente; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Marx Beltrão defendeu a aprovação de substitutivo. 
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Cleia Viana/Ag.Câmara

Senado avança em proposta que 
torna feminicídio imprescritível

A CCJ do Senado aprovou ontem (30) a proposta que modifi ca o Artigo 5º da Constituição para 
determinar que o feminicídio possa ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que 
foi cometido, como já ocorre com o crime de racismo

uma proposta com esse objetivo 
já foi aprovada pelo Senado e 
aguarda decisão da Câmara. “Se 
for aprovada vamos ter duas 
alterações da Constituição em 
cima do mesmo inciso. O relator 
da matéria concordou que o 
feminicídio deve ser incluído no 
rol dos crimes muito graves que 
têm status de imprescritíveis. 

Destacou levantamento feito 
pelo Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, realizada pelo 
DataSenado, que confirmou 
que os registros de feminicí-
dio cresceram em um ano no 
país. “Precisamos comunicar 
aos agressores que a violência 
contra as mulheres não é ad-
missível e será severamente 
punida pela ação estatal. Tornar 
o feminicídio imprescritível é 
um dos caminhos possíveis para 
a dissuasão que pretendemos”, 
afi rmou (ABr).

imprescritível, juntando-se ao 
seleto rol constitucional das 
mais graves formas de violên-
cia reconhecidas pelo Estado 
brasileiro”, disse Rose.

A pedido da presidente da 
CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), 
o relator incluiu também o estu-
pro na lista de  crimes impres-
critíveis. Simone lembrou que 

Restrições à jornada de 
trabalho de 12 por 36 horas

para os trabalhadores, mas para 
toda a sociedade. Os exemplos 
são fáceis de imaginar. A adoção 
de tal jornada por operadores 
de máquinas pesadas, por tra-
balhadores da construção civil 
e por responsáveis pelo embar-
que e desembarque de cargas 
é absolutamente inadequada”, 
argumenta Paim.

O relator da matéria na 
CCJ, senador Weverton (PDT-
-MA), apresentou parecer pela 

aprovação do projeto em sua 
redação original e pela rejei-
ção das Emendas 1 e 2, que 
estabelecem que o acordo 
individual só valeria para o 
setor de saúde e que as demais 
categorias precisariam regis-
trar a possibilidade da jornada 
de 12 por 36 em convenção 
coletiva. Para o ele, o projeto 
em análise corrige a distorção 
sancionada na reforma traba-
lhista (Ag.Senado).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Logística reversa para 
a cadeia produtiva
de medicamentos

Em analise a criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: KLEBER BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Bezerra da Silva e de Severina da Costa e Silva. A pretenden-
te: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Dionilton Ferreira dos Santos e de Ana Paula Ferreira dos Santos.

O pretendente: PAULO CESAR DA CRUZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP no dia (14/11/1986), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar da Cruz e de Gilda Lopes da Cruz. A pretendente: 
JESSICA PRATES REGINO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (04/06/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Claudio Regino e de Vitalina Aparecida Rodrigues Prates Regino.

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Guarulhos - SP (1º Subdistrito) no dia (14/08/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adegildo Pereira da Silva e de Maria Soares de Souza. A pretendente: 
JESSICA DA SILVA BALDUINO, estado civil solteira, profi ssão operadora, nascida nesta Ca-
pital, Cangaíba - SP, no dia (16/12/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Ricardo da Silva Balduino e de Maria Lucineide Ribeiro da Silva Balduino.

O pretendente: BRUNO DE JESUS JUVENCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lúrgico, nascido em São José dos Campos - SP (1º Subsdistrito) no dia (10/08/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Celso Juvencio da Silva e de Jacira 
Simão de Jesus. A pretendente: ANDRESSA PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são babá, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/12/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Barbosa de Souza e de Vanda Pinheiro do Nascimento.

O pretendente: BENICIO DO VALE GOIS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (03/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Francisco Gois e de Josefa Menezes do Vale Gois. A pretendente: MARCIA 
NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (30/03/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ascendino Pereira dos Santos e de Maria das Dores do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA GRATÃO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (11/04/1990), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Gratão e de Maria Nilza da Silva Gratão. 
A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA PIRES LIESSI, estado civil divorciada, profi ssão 
administrador, nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia (04/01/1979), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Admar Liessi e de Yara Rosa da Silva Pires.

O pretendente: LEONARDO APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/03/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bazilio dos Santos e de Maria 
Angela Assis de Oliveira Santos. A pretendente: NOEMI DE MATTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/05/1962), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Mattos e de Maria 
Luiza Silva Mattos.

O pretendente: JULIANO AQUINO SIQUEIRA MORILLA, estado civil solteiro, profi ssão ad-
ministrador, nascido em Santo André - SP (Reg 2º Subsdistrito) no dia (23/05/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Morilla Junior e de Vera Lucia 
de Paula Siqueira. A pretendente: AMANDA DA SILVA CAVALCANTI, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 
(13/05/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Vieira 
Cavalcanti e de Oleni Nunes da Silva Cavalcanti. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço nesta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GILMAR BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão mi-
croempresário, nascido em Umbuzeiro - PB (Reg. Distrito sede do Município de Aroeiras-PB) 
no dia (21/04/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson 
Barbosa do Nascimento e de Josefa Áurea do Nascimento. A pretendente: ANIQUELY DE 
ASSIS COSME, estado civil solteira, profi ssão microempresária, nascida em Umbuzeiro - PB 
(Registrada em Aroeiras - PB), no dia (23/08/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Cosme da Silva e de Ana Maria Fernandes de Assis.

O pretendente: GILDASIO CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi s-
são operador de loja, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (17/05/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Conceição da Silva e de 
Joselina Jesus de Souza. A pretendente: NATALIA INEZ DE GOUVEA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (16/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Gouvea e de 
Elza Juliana Inez Gouvea.

O pretendente: ANTONIO EDIVAN SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Araçuai - MG, no dia (23/09/1987), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Deusdete Marques de Oliveira e de Maria do Rosário 
Santos Marques. A pretendente: ERICA PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Edvanio Martins e de Maria Claudinete 
Pereira Martins. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VICTOR CAIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/10/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edison Ferreira e de Miriam da Silva Ferreira. A 
pretendente: AMANDA BRESSAN RUIZ, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos de Souza Ruiz e de Valquiria Bressan de Souza Ruiz.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue 

para Tel: 3043-4171 / 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Os participantes 

não podem ser 

surpreendidos por 

alterações unilaterais e 

prejudiciais.

A justiça brasileira tem 
recebido diversas de-
mandas que visam obs-

tar a limitação de negociações 
de pontos, especialmente 
direcionadas às companhias 
aéreas, já que se trata de 
aquisição a título oneroso e 
não gratuito. 

Para melhor compreensão, 
cabe ressaltar que tal prática 
decorre de adesão aos diver-
sos programas de fi delização 
entre as pessoas físicas e os 
parceiros comerciais, as quais 
mediante o pagamento de 
determinada quantia se tor-
nam associadas/participantes 
para fi ns de acumulação de 
pontos, em troca de oportu-
nos resgates de benefícios, 
segundo as suas conveniên-
cias – principalmente a troca 
de milhagens por passagens 
aéreas.

Em se tratando de negócio 
jurídico oneroso, a imposição 
de cláusulas de inalienabilida-
de ou mesmo de limitação de 
uso, assim como tem ocorrido 
na emissão de bilhetes aéreos, 
tem sido considerada abusi-
va por violar os direitos dos 
consumidores, já que os re-
gulamentos das companhias 
aéreas sofreram alterações 
recentes nesse sentido.

Em tese, os fornecedores/
parceiros alegam que es-
tariam comprometidos em 
coibir práticas ilegais de 
transações paralelas, com 
vendas de pontos que ense-
jam elevados faturamentos 
aos usuários participantes, 
o que entendem como atos 
ilícitos, no entanto, mencio-
nadas e pretensas limitações 
afetam diretamente milhões 
de participantes de diversos 
setores.

Não obstante, nos regula-
mentos estão sendo inseridas 
cláusulas com previsão de 
suspensão ou até mesmo 
exclusão dos programas aos 
participantes que atuarem 
mediante fraude ou má-fé no 
acúmulo ou resgate de pontos 
de benefícios, os quais ainda 
deverão responder civil e 

criminalmente, no entanto, 
tais fatos não poderão ser 
oponíveis aos consumidores 
sem que sejam demandado 
judicialmente. 

De outra senda, os consumi-
dores através das demandas 
judiciais estão demonstrando 
que tais limitações são pre-
judiciais aos seus direitos 
adquiridos, já que se associa-
ram aos diversos programas 
visando exatamente a obten-
ção de benefícios até então 
ilimitados nos contratos de 
adesão, e que ora estão sendo 
prejudicados por regulamen-
tos posteriores.

Nesse sentido, o judiciário 
tem se pronunciado favora-
velmente aos consumidores, 
vez que em se tratando 
de associação onerosa aos 
programas, os usuários/con-
sumidores não podem ter 
limitações aos poderes que 
adquiriram sobre os pontos, 
devendo exercê-los livres 
de quaisquer coibições ou 
impedimentos, tanto que as 
cláusulas dos regulamentos 
estão sendo consideradas 
arbitrárias e ilegais, com con-
cessão de tutelas para impe-
dir os bloqueios de resgates. 

Diante disso, tem-se que 
tais práticas estão se expan-
dindo para diversos setores e, 
uma vez constatado qualquer 
tipo de bloqueios irregulares 
que impeçam o uso de resga-
tes, os participantes deverão 
procurar o respaldo jurídico 
para ingressar com demanda 
judicial cabível, para demons-
trar inclusive a probabilidade 
de direito, inerente ao des-
cumprimento de regras que 
proíbe a comercialização e 
impõe a limitação de números 
de favorecidos, desde que não 
esteja prevista no contrato 
de adesão ou regulamento 
anterior. 

Portanto, diante da existên-
cia de benefício vigente, os 
participantes não podem ser 
surpreendidos por alterações 
unilaterais e prejudiciais, 
inclusive o judiciário tem 
determinado a inversão do 
ônus, quando, a critério do 
juiz, se tratar de parte hipos-
sufi ciente e/ou for verossímil 
a alegação, segundo as regras 
ordinárias vigentes.

(*) - É especialista em Direito Civil e 
Direito Processual Civil do Massicano 

Advogados.

Os indevidos bloqueios de pontos 
dos programas de fi delidade

Vanessa Laruccia (*)
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Companhia de Melhoramentos MP2
CNPJ/MF nº 11.508.615/0001-40 - NIRE 35. 300.375.688

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em (“AGO”), a ser 
realizada no dia 02/12/19, às 10 hs, na sede em SP/SP, na Rua 
Carlos Comenale, nº 281 – 6º andar, conjunto 62, para deliberarem: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da 
diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos se-
nhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na AGO. SP, 29/10/19. Diretoria. Maria Eve-
lina Melo Peixoto Ubersfeld, diretora. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ nº 60.586.526/0001-27 - NIRE 35.300.026.004 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 12 hs, na 
sede localizada em SP/SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; 
b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da diretoria.” A 
Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º 
Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP 

PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21/11/2019  - 08:50h  -  2º LEILÃO: 26/11/2019  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL

-
-

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: dia 21/11/2019, às 08:50 horas, e 2º Leilão dia 26/11/2019, às 14:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís 

. DEVEDOR FIDU-
CIANTE: ETEVALDO OLIVEIRA SILVA, 

VALDELICY APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGA-
MENTO: -

DOS VALORES: 1º leilão: R$  337.895,86 (Trezentos e 
trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º leilão: R$ 168.947,93 (Cento 
e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

. O 
arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

-

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não ense-
ja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. -

-
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FUNCIONÁRIO RECEBENDO COMO PRÓ-LABORE
Empresa possui sócio, que está registrado como funcionário, 
pode ser alterado para pró-labore. Sobre o pró-labore incide 8% 
FGTS? E como fica férias e 13º salário de quem recebe pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONCEDE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, 
PRETENDE PAGAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, SEM INTEGRAR 
AO SALÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que somente o valor da bolsa 
de estudo pode ser considerado como auxílio educação, nenhum outro 
valor poderia ser agregado. Base Legal – Lei nº8.212/91, art.28, §9º, “t”.

INTERMITENTE SEM CONVOCAÇÃO
Quando o funcionário intermitente fica mais de 12 meses sem con-
vocação, pode ser efetuado a demissão, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionária durante o aviso prévio apresentou atestado médico de 21 
dias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MÉDICO APOSENTADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, QUE 
CONTINUA NA ATIVA, É OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DA CON-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA?  

Esclarecemos que o aposentado pelo RGPS que continuar ou voltar a 
exercer qualquer atividade abrangida por esse regime é segurado obri-
gatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
previdenciárias como qualquer outro trabalhador não aposentado. 
Base Legal – Art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

TERCEIRIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Empresa pretende terceirizar a prestação de serviços para os próprios 
funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A Câmara de Representantes 
dos Estados Unidos aprovou 
na noite desta terça-feira (29) 
uma resolução que reconhece 
o ataque a armênios pelo Im-
pério Turco-Otomano durante 
a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) como genocídio. A 
questão é altamente sensível e 
ocorre em meio à deterioração 
das relações entre o país e a 
Turquia, depois da ofensiva 
defl agrada contra a minoria 
curda na Síria.

O governo turco rejeita a 
classifi cação de genocídio. A 
resolução garantiu 405 votos a 
favor e somente 11 contra. Esta 
é a primeira vez em 35 anos que 
uma lei desse tipo recebe apoio 
dos dois partidos. O pré-candi-
dato democrata à Presidência, 
Joe Biden, disse que a votação 
honrou a memória das vítimas. 
O Império Turco-Otomano é 
acusado de cometer genocídio 
contra os armênios a partir de 

A
N

SA

Redações do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) que tiraram a 

nota máxima têm pelo menos 
seis pontos em comum: de-
monstram domínio da modali-
dade escrita formal, respeitam 
os direitos humanos, têm 
proposta de intervenção para 
o problema apresentado no 
tema, têm repertório sociocul-
tural, atendem ao tipo textual 
dissertativo-argumentativo e 
apresentam as características 
textuais fundamentais, como 
coesão e coerência. 

Esses foram os aspectos des-
tacados por especialistas do Inep 
que comentaram sete redações 
que tiraram a nota mil no Enem 
2018. O tema do ano passado foi 
Manipulação do comportamento 
do usuário pelo controle de dados 
na internet. A prova de redação 
do Enem 2019 será aplicada 
neste domingo (3) para cerca 
de 5,1 milhões de candidatos 
inscritos no exame. Além da 
redação, eles farão as provas de 
ciências humanas e linguagens. 

A cartilha traz também exem-
plos de trechos que fi zeram com 
que os participantes zerassem 

EB
C

Veja como tirar nota mil 
na redação do Enem

 A prova de redação do Enem 2019 será aplicada neste domingo (3) para cerca de 5,1 milhões de 
candidatos inscritos no exame

Procure escrever sua redação com letra legível, para evitar 

dúvidas no momento da avaliação.

as competências analisadas 
pelos corretores. Cada uma 
das cinco competências vale 
200 pontos. Um dos quesitos é 
respeito aos direitos humanos. 
De acordo com o Inep, são con-
sideradas desrespeito aos di-
reitos humanos propostas que 
incitam as pessoas à violência, 
ou seja, aquelas em que trans-
parece a ação de indivíduos na 
administração da punição – por 
exemplo, as que defendem a 
“justiça com as próprias mãos”. 

No ano passado, zeraram 
essa competência os textos 
que incitavam tortura e cárcere 
privado a pessoas que faziam o 
uso do controle de dados para 
a manipulação, que promoviam 
censura e vigilância em massa, 
que impediam a liberdade de 
acesso à informação e comu-
nicação de qualquer pessoa ou 
grupo e que negavam direitos 
humanos a qualquer pessoa.  O 
Inep aconselha: “Procure escre-
ver sua redação com letra legível, 

para evitar dúvidas no momento 
da avaliação. Redação com letra 
ilegível poderá não ser avaliada”.

As cinco competências ava-
liadas na redação do Enem são: 

1: Demonstrar domínio da 
modalidade escrita formal da 
língua portuguesa.

2: Compreender a proposta 
de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conheci-
mento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais 
do texto dissertativo-argumen-
tativo em prosa. 

3: Selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar in-
formações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um 
ponto de vista. 

4: Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção 
da argumentação. 

5: Elaborar proposta de 
intervenção para o problema 
abordado, respeitando os di-
reitos humanos (ABr).

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.157
DISPONIBILIDADES         207
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         646

Poupança    646
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         176

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     102
Diversos    74
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas    28

PERMANENTE           19
IMOBILIZADO DE USO   19

TOTAL DO ATIVO   1.176

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         315
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         111

Ordens de Pagamento em M.E.    111
OUTRAS OBRIGAÇÕES         204

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    36
Diversas    168

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.016
Capital Social     418
Reservas de Lucros   614
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 16

CONTAS DE RESULTADO       - 155
Receitas Operacionais     449
(Despesas Operacionais)   - 604

TOTAL DO PASSIVO   1.176

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.597
Disponibilidades    4.940
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.300

Aplicações no Mercado Aberto    1.300
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.957

Carteira Própria    4.451
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    506

Outros Créditos        3.327
Carteira de Câmbio    1.883
Rendas a Receber     294
Negociação e Intermed. de Valores    16
Diversos    1.181
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (47)

Outros Valores e Bens             73
Despesas Antecipadas     73

PERMANENTE           984
Imobilizado de Uso           394

Outras Imobilizações de Uso    1.189
(Depreciações Acumuladas)     (795)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            590
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (304)

TOTAL DO ATIVO      15.581

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO        8.213
Relações Interdependências        1.480

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.480
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        6.733

Carteira de Câmbio    4.036
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     943
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.625

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.368
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (8)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado           369

Receitas Operacionais     6.376
(Despesas Operacionais)     (5.818)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (111)
(Contribuição Social)    (78)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido       15.581

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Câmara dos EUA reconhece genocídio armênio e gera polêmica
1915. O número total de mortos 
é desencontrado. Os armênios 
dizem que 1,5 milhão morreu. 
Já a Turquia estima que o total 
de vítimas seja de 300 mil.

Segundo a Associação In-
ternacional de Acadêmicos de 
Genocídio (IAGS), o número 
de mortos é de “mais de um mi-
lhão”. A decisão provocou uma 
polêmica entre os Estados Uni-
dos e a Turquia. O presidente 
Recep Tayyp Erdogan afi rmou 
que o reconhecimento “não 
tem nenhum valor” e que seu 
Parlamento dará uma respos-
ta. Segundo a imprensa local, 
citando fontes, o ministério das 
Relações Exteriores da Turquia 
convocou o embaixador ame-
ricano em Ancara, David Sat-
terfi eld, para protestar contra 
a “decisão sem fundamentos 
jurídicos adotada pela Câmara 
de Representantes”.

Além disso, a convocação 
estaria relacionada à aprovação 

de um texto que prevê puni-
ções contra autoridades turcas 
referentes à ofensiva na Síria. 
O governo turco enfatiza que a 
decisão não está de acordo com 
a aliança da Otan entre os dois 
países e com o tratado sobre 
a trégua na Síria fi rmado pelo 
vice-presidente dos EUA, Mike 
Pence, em Ancara. 

O genocídio armênio foi 
reconhecido por cerca de 30 
países, incluindo a Itália. Para o 
primeiro-ministro da Armênia, 
Nikol Pashinyan, a atitude norte
-americana é “um claro passo em 
direção à restauração da justiça 
histórica que confortará milhões 
de descendentes de sobreviven-
tes do genocídio” (ANSA).

Medida é vista como uma reação à ofensiva da Turquia na Síria. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Continua

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO PAULO GOMES BESERRA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 16/07/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ferninandes Beserra da Silva e de Maria Ivanilda Gomes Bessera. A 
pretendente: FABIANA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/11/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Perpétua de Oliveira Silva.

O pretendente: EDERSON JESUS DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1978, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Natal da Silva e de Ana Esmeralda da Silva. A pretendente: 
ARIANE DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adalgiso Bernardino Pereira e de Neuza dos Santos Pereira.

O pretendente: WILLIAN DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo comerc, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Itamar de Souza e de Maria do Socorro de Souza. A 
pretendente: ALINE ALVES DE SOUSA, profi ssão: analista de pós travel, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinalvo Pereira de Sousa e de Ioledes Alves Pereira de Sousa.

O pretendente: ELISEU FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anildo Xavier da Silva e de Natalice Ferreira da Silva. 
A pretendente: DYANE SILVA DO VALE, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1995, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Audelino Silva do Vale e de Maria Jose Silva do Vale.

O pretendente: ELOIZIO MARQUES DA SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 14/12/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Marques da Silva e de Altamira Fagundes da Silva. A 
pretendente: VALDIRENE LOPES DUARTE, profi ssão: paisagista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Porto Nacional, TO, data-nascimento: 11/11/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Severino Duarte e de Maria Helena Lopes Sampaio.

O pretendente: MURILO DA SILVA INÁCIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valmir Inácio Pereira e de Vera Lucia Alves da Silva. A pretendente: 
ALÉXIA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luciano Aparecido de Sousa e de Adriana Gomes dos Santos Sousa.

O pretendente: MATHEUS DE SOUSA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Merlindo Silva Filho e de Benedita de Sousa Carvalho. A 
pretendente: LUCIENE DELMIRO DIAS, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: João Dourado, BA, data-nascimento: 06/02/1986, residente e domiciliada em 
Monte Carmelo, MG, fi lha de José Dias Neto e de Edinilza Delmiro Dias.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA GOUVEIA, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/07/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Gouveia e de Telma de Oliveira Gouveia. 
A pretendente: GABRIELI RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agostinho de Souza e de Nelita Rodrigues Brandão de Souza.

O pretendente: LUÍS PAULO DE SOUZA LOPES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 18/03/1996, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Luís Pereira Lopes e de Cleide de Souza Lopes. A pretendente: 
AMANDA LAURIDES FERNANDES ALMEIDA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 28/09/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Almeida de Lima e de Maria Celia Fernandes Almeida.

O pretendente: FÁBIO ALVES VIEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Laurindo Evangelista Vieira e de Maria do Patrocinio Alves Vieira. A pretendente: 
SUZANY CARVALHO DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Albenes da Silva e de Rosenilda Nascimento de Carvalho Silva.

O pretendente: EDSON HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: aplicador de vinil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 03/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Henrique da Silva Filho e de Maria Auxiliadôra da 
Silva. A pretendente: FLÁVIA CRISLANE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Condado, PE, data-nascimento: 28/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aluizio da Silva e de Severina Ramos da Silva.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA SOUSA, profi ssão: micro empreendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João de Sousa e de Marcia Alves da Silva Sousa. 
A pretendente: ÉRICA RAMOS GUSTAVO, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdely da Silva Gustavo e de Eliane Correa Ramos.

O pretendente: ALEXANDRE DE JESUS SILVA, profi ssão: orientador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Nadia de Jesus Silva. A pretendente: SANDRA PAULA 
DOS SANTOS, profi ssão: preparadora de documento, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ibirataia, BA, data-nascimento: 24/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Almerentino Souza dos Santos e de Carmosina Santos dos Santos.

O pretendente: VITOR HUGO SANTOS FERNANDES DA SILVA, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes da Silva Neto e de Maria da 
Graça Santos. A pretendente: MIRIÃ RAQUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Cesar de Oliveira e de Andreia de Oliveira.

O pretendente: VALBER BATISTA DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Silva e de Valmira Batista da Silva. A pretendente: 
LARISSA ANDRADE FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Samuel Oliveira Ferreira e de Fabia Cristina Andrade.

O pretendente: ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1971, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manuel Joaquim da Silva e de Vera Lúcia Felipe da Silva. A pretendente: 
ELZA DOS SANTOS TEIXEIRA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Decio Teixeira e de Carmelita Crispiniano dos Santos.

O pretendente: JOSIEL SILVA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos da Conceição e de Lindinalva da Silva da Conceição. A 
pretendente: ANA MAIARA DEOCLECIO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 07/07/2003, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erica Deoclecio.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/10/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcebíasdes de Oliveira Nolasco 
e de Marina Lina da Conceição Nolasco. A pretendente: KATIA REGINA DA SILVA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Teresa 
Francelina da Silva.

O pretendente: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mario Dantas do Nascimento e de Mercia Cristina 
da Silva. A pretendente: PAMELA CRISTINA DA SILVA FELIX, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Wiliam da Silva Felix e de Simone Teixeira de Lima.

O pretendente: WEVERSON SILVA RODRIGUES DE ANDRADE, profi ssão: ofi cial de rede, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues de Andrade e de Arcanja 
Muniz da Silva. A pretendente: CÍNTIA DE SOUSA MARTINS, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1985, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Soares Martins e de Francisca de Sousa.

O pretendente: ATAMI ALVES SOUSA, profi ssão: coletor orgânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1999, residente e domiciliado em Franco 
da Rocha, SP, fi lho de Eclamy Alves Sousa e de Francisca Maria da Conceição Souza. A pre-
tendente: RIVILA LAPA OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Camamu, BA, data-nascimento: 23/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Carlos Oliveira e de Maria da Lapa.

O pretendente: VALDEREIS DE SOUSA CUNHA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 19/04/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Ferreira da Cunha e de Francisca de Sousa 
Cunha. A pretendente: LAURA SANTANA DA SILVA ANDRADE, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 08/03/1964, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Ramos da Silva e de Altenisia Santana da Silva.

O pretendente: CRISTIANO COSMO DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/10/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Cosmo da Silva e de Maria José de Andrade Silva. A 
pretendente: FABIANE PEDRO, profi ssão: camareira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Barra do Pirai, RJ, data-nascimento: 25/10/1974, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha 
de Geraldo Pedro e de Maria Izabel.

O pretendente: MOISES GUILHERME DE ARAÚJO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferreiros, PE, data-nascimento: 17/05/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guilherme de Araújo e de Noemia Izabel de Araújo. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itambé, PE, data-nascimento: 17/04/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genezio Fernandes da Silva e de Guiomar Leite da Silva.

O pretendente: LEVI CAVALCANTE MOTA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Edmilson de Sousa Mota e de Antonia Herculana Cavalcante 
Mota. A pretendente: CLAUDIA RENATA FELIX, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Porto Real do Colégio, AL, data-nascimento: 15/06/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romilton Felix e de Geruza de Lima Felix.

O pretendente: ALOIS DA SILVA CAXIAS, profi ssão: instalador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva Caxias e de Maria Dias dos Santos Caxias. A 
pretendente: PRISCILA APARECIDA FELICIANO, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Feliciano.

O pretendente: JONATHAN HAMILTON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Carlos Silva e de Claudia de Fatima Pereira dos 
Santos. A pretendente: GIOVANNA SANTOS ORSATI, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 11/08/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo José Orsati e de Lucidalva Costa dos Santos.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA, profi ssão: motoboy, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adriano Valdivino Ferreira e de Sonia Cristina Acelino dos Santos 
Ferreira. A pretendente: SARA LEIA RAMOS DA SILVA, profi ssão: atendete, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ramos da Silva e de Maria Paula da Costa Silva.

O pretendente: JEFFERSON DIAS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria de Fatima Dias. A pretendente: JACQUELINE ALVARENGA RIBEIRO DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Ribeiro dos 
Santos e de Dilcineia Freire Alvarenga.

O pretendente: IGOR BORGES SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Washington Luiz Silva e de Zenaide Borges da Silva. A pretendente: JENNIFER 
MILENA SILVA DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Reinaldo José de Lima e de Vanilda Gomes Silva de Lima.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA CAMILO, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eduardo Camilo e de Cleuza Aparecida da Silva. A pretendente: JESSICA 
CRISTIANE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Silvio Luiz da Silva e de Cleusa Aparecida da Silva.

O pretendente: HENRIQUE MISSIAS DOS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Missias de Souza e de Maria 
Lucimara dos Santos de Souza. A pretendente: MIRIAN SILVANA DE SOUZA MACÊDO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1995, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Sidnei Moura Macêdo 
e de Maria Aparecida de Souza Macêdo.

O pretendente: LUIZ ALFREDO GONZAGA DINIZ, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 29/04/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Reginaldo Fernandes Diniz e de Maria Regilene Gonzaga Diniz. 
A pretendente: MIKAELLEN DA SILVA AMARAL, profi ssão: fi scal de caixa, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos do Amaral e de Marina Aparecida da Silva do Amaral.

O pretendente: WILTON RODRIGUES OLIVEIRA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 26/08/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Oliveira e de Ilzany Rodrigues Oliveira. 
A pretendente: THALLYTA SOUSA SANTOS, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ezequias Gomes Santos e de Magna Célia Alves de Sousa Santos.

O pretendente: DANIELE MATHEUS FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1985, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiano Ferreira e de Mary Aparecida Matheus. A pretendente: 
ADRIANA ANTONIA DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adelicio Almeida de Souza e de Josefi na Antonia de Souza.

O pretendente: DANILO FERREIRA DE SENNA, profi ssão: líder, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Senna e de Ivete Cerqueira de Senna. A pretendente: 
DAIANE CORDEIRO DA FONSECA, profi ssão: lactarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Ribeiro da Fonseca Neto e de Maria Zelia Cordeiro dos Anjos Fonseca.

O pretendente: GUNAR CONCEIÇÃO RODRIGUES, profi ssão: almoxerife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wadson Rodrigues de Oliveira e de Eliete Conceição 
Rodrigues. A pretendente: KARINE DE BRITO LIMA, profi ssão: analista de marketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robélio Arruda de Lima e de Gerusa Ivete de Brito Lima.

O pretendente: RONALDO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Carlos de Oliveira e de Maria da 
Penha Venancio da Silva Oliveira. A pretendente: JOICE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
engenheira Civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Oliveira Filho e de 
Cleide Rodrigues da Silva de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON DOMINGOS DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elidio Domingos dos Santos e de Miryan Tomé 
dos Santos. A pretendente: GABRIELA DO NASCIMENTO CARVALHO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Alves de Carvalho e de 
Maria Helena Carvalho.

O pretendente: FREDSON ALVES RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 07/06/1980, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alberto Alves Ribeiro e de Maria Lucia Alves. A pretendente: NEILA 
NOGUEIRA LIRA, profi ssão: auxiliar de monitoramento, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Paulo de Lira Neto e de Antonia de Fatima Nogueira Lira.

O pretendente: AVANI DA SILVA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibateguara, AL, data-nascimento: 23/06/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Berto Ferreira e de Maria José Ferreira. A pretendente: 
SECIANE BATISTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Mandaguaçu, 
PR, data-nascimento: 23/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valderi Batista e de Mercedes Marques Batista.

O pretendente: VALDEMIR VIEIRA DA CRUZ DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/09/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Victor da Silva e de Maria Vieira da Cruz Silva. A 
pretendente: ANA CLAUDIA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bezerros, PE, data-nascimento: 18/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Roberto de Lima e de Gorete Maria de Lima.

O pretendente: ÉDER WILLIAN DE SOUSA RIOS, profi ssão: estagiário administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Abmael Lima Rios e de Rute de Sousa Rios. A pretendente: ANA 
KAROLINE HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Maro da Silva Neto e de Jane Meire Henrique Sena.

O pretendente: ADENILSON FERREIRA DA ROCHA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1978, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de João Mendes da Rocha e de Adenair Damião da Rocha. A pretendente: 
MARILENE BANDEIRA ROCHA, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São João do Paraíso, MG, data-nascimento: 09/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Bandeira Rocha e de Naura Ferreira Rocha.

O pretendente: CARLITO BISPO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 16/05/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bispo dos Santos e de Josefa Pereira dos Santos. A 
pretendente: LUIZA VIEIRA DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Assaré, CE, data-nascimento: 19/06/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vital Vieira de Sousa e de Nazaré Alves de Sousa.

O pretendente: THIAGO QUERINO DE ANDRADE, profi ssão: 1/2 ofi cial montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Pereira de Andrade e de Mirtes Querino 
de Andrade. A pretendente: MICHELE DAMIÃO DE SOUZA, profi ssão: vendedora senior, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jorge de Souza e de 
Celeste Damião dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO RODRIGUES DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Silva de Jesus e de Patricia de Cássia Done 
Rodrigues. A pretendente: AMANDA MARIA LELIS SIDOU, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto de Souza Sidou e de Ivonete 
Camilo de Lelis.

O pretendente: WELLINGTON APARECIDO BARBOSA DE MIRANDA, profi ssão: 
controlador de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Rodrigues 
de Miranda e de Dulcineia Barbosa. A pretendente: THAIS DOMINGOS TABORDA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Rodrigues Taborda 
e de Renata Lima Domingos.

O pretendente: RENAN FIGUEIREDO DE LIMA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira de Lima e de Nair Aparecida Figueiredo de Lima. A 
pretendente: JULIANE MELO DE LIRA, profi ssão: engenheira de computação, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Alberto de Lira e de Sonia Maria Cruz de Melo.

O pretendente: OTAVIO MACEDO TRINDADE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristina Macedo Trindade. A pretendente: INGRID VITORIA SILVA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Lucia Silva.

O pretendente: PATRICK WESLEY BRITO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Evandro Joaquim de Brito e de Ana Paula da Silva Torrezani Brito. A 
pretendente: BEATRIZ DE MORAIS CRUZ, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Bezerra da Cruz e de Maria Cristina de Morais.

O pretendente: JOSÉ DARCIO LEAL, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/01/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Hélio Leal e de Maria Nazaré de Carvalho Leal. A pretendente: 
ROSIMARY OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Amadeu Candido da Silva e de Ivone Norato de Oliveira.

O pretendente: CLEITON BARBOSA DA SILVA, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jeferson Barbosa da Silva e de Inauria Costa Cardoso. A pretendente: 
LUCIANA MENDES CORRÊA, profi ssão: Impressora de Silk, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Ribeirão do Pinhal, PR, data-nascimento: 18/07/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir de Souza Corrêa e de Ilza Mendes Corrêa.

O pretendente: GESIEL DA MOTA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1995, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Luziene da Mota Santos. A pretendente: TAMIRIS 
DA SILVA CARDOSO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marciel Cardoso das Neves e de Eliana da Silva Oliveira.

O pretendente: ALMIR AMORIM DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de chapa, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Canedo de Carvalho e de Celia Maria Amorim 
de Souza. A pretendente: RAQUEL SIMPLICIO BARBOSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Trairi, CE, data-nascimento: 07/03/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Simplicio Barbosa e de Damiana Simplicio Barbosa.

O pretendente: ANDRÉ CASTRO DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antão Serafi m de Sousa e de Maria Valda de Castro 
de Sousa. A pretendente: ÉRICA PANZARINI, profi ssão: assistente, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1982, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Domingos Panzarini e de Vanda Nanci Panzarini.

O pretendente: PAULO VITOR VICENTE DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/09/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gildo Vicente da Silva e de Marcia Cristina da Silva. A pretendente: 
JESSICA DOS SANTOS ATAIDE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Vieira de Ataide e de Madalena Dias dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SENA SANTOS, profi ssão: promotor de eventos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvanio da Silva Santos e de Alexsandra Aparecida Sena 
Santos. A pretendente: ARYANE APARECIDA FELIX DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/06/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Felix dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CARELE, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nilópolis, RJ, data-nascimento: 27/02/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Carele Neto e de Jacira dos Santos Carele. A 
pretendente: MARIA JUVANETE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Mossoró, RN, data-nascimento: 05/11/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Silva e de Ana Bezerra Dias.

O pretendente: ITALO BRENO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1991, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Domingos Miguel Paulino e de Maria do Socorro da Silva do Nascimento. A 
pretendente: MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Paulino dos Santos e de Sonia Maria do Nascimento.

O pretendente: WESLLEY DIEGO DUARTE DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 31/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Luiz Conde do Nascimento e de Adriana Duarte dos 
Santos. A pretendente: LUIZA GABRIELA MACHADO DA SILVEIRA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silveira e de Iracema 
Machado da Silva.

O pretendente: DIEGO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jailton Dias de Oliveira e de Marcia Aparecida Marques. A pretendente: 
NATÁLIA DAIANE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Gua-
rulhos, SP, data-nascimento: 04/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanilda Jesus dos Santos.

O pretendente: TIAGO NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nogueira da Silva e de Eliene Alves da Silva. 
A pretendente: QUESIA CARINA RIBEIRO DE SOUSA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Campo Alegre Lourdes, BA, data-nascimento: 29/03/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Jeferson Lopes de Sousa e de Claudeci 
Ribeiro Miranda de Sousa.

O pretendente: JHONATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA, profi ssão: contabilista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique da Silva e de Patrícia Aries de Castro Silva. 
A pretendente: BARBARA KARINE DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar odontológico, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rinaldo Placido da Silva e de Kelly Cristina de Oliveira.

O pretendente: GLEDSON SILVA PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Pereira da Costa e de Maria Lucineide da Silva. A pretendente: 
ANGELA CRISTINA BONOTTO, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Denise Aparecida Bonotto.

O pretendente: THIAGO SANTOS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria Dalva dos Santos. A 
pretendente: ARIANE DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Ferreira e de Maria Elizabete de Oliveira Ferreira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ROCHA BARROSO, profi ssão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olisodete Rocha Barroso. A pretendente: 
ANDRELLE BRAÚNA ARAUJO, profi ssão: auxiliar de atendimento, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 10/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Douglas Araujo e de Andrelina Moreira Braúna Araujo.

O pretendente: EDMILSON LIMA DA PAIXÃO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 09/09/1955, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olivio Gonçalves da Paixão e de 
Catarina Correia Lima da Paixão. A pretendente: TERESINHA DE JESUS DO BÚ, 
profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, 
data-nascimento: 14/04/1951, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Francisco do Bú e de Maria Nila Santos do Bú.

O pretendente: EDIMÁRIO FERREIRA DE CARVALHO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 05/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Carneiro de Carvalho e 
de Maria do Socôrro Ferreira de Carvalho. A pretendente: ROSILENE ANDRADE 
DE MATOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Laranjei-
ras, SE, data-nascimento: 01/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Reinato Santos de Matos e de Maria São Pedro de Andrade.

O pretendente: RICARDO MACEDO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Valinhos, SP, data-nascimento: 02/10/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Benedito Macedo e de Maria Celia 
Ferreira Macedo. A pretendente: ELIDIOMARA PEREIRA SILVA, profissão: ad-
ministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elidiomar 
Ferraz Silva e de Euflozina Benta Pereira.

O pretendente: MANOEL BATISTA DOS SANTOS FILHO, profissão: vidreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Batista dos 
Santos e de Dina Ramos de Almeida Santos. A pretendente: MARTA CONCEIÇÃO 
DE BARROS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio José de Barros e de Amara Helena Maria de Barros.

O pretendente: JOÃO BISSALA CÓ, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guiné-Bissau, data-nascimento: 11/05/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Bissala Có e de Joana Djú. A pretendente: ROSEMEIRE 
GONÇALVES FERREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Teixeira de Sousa Ferreira e de Maria das 
Graças Gonçalves Ferreira.

O pretendente: EMERSON ANTENOR SILVA DE JESUS, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Santos de Jesus 
e de Marizete dos Santos Silva. A pretendente: TAMIRIS PEREIRA AGRELLA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 04/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alexandre de Agrella e de Tatiane Pereira da Silva.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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BANCO 43

ICMAC
CARAMBOLA

CAMINHONM
RASORETORCE
DRAAAFINS

PRASETOA
TRAQUEIAELARINGE

IILVAGEM
NDALANID
COMBOEIRE

CIRIOATOTO

PCREDORI
BARRACOSAM

LABORNSLI
LIGAITAS

PIONEIRISMO

Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
de favelas
cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.
O pretendente: CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA, profissão: 
estoquista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo 
José da Silva e de Maria José do Nascimento Silva. A pretendente: JAMILLE 
KAUANE DOS SANTOS SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos da Silva e de Edileide Maria dos 
Santos Silva.

O pretendente: MARCIO ANTÔNIO GONÇALVES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio Brilhante, MS, data-nascimento: 03/06/1978, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Antonio Gonçalves de Almeida e de 
Maria de Fátima Gonçalves. A pretendente: CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juracy Ferreira dos Santos e de Paschoalina Faria dos Santos.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO DO MONTE PINHEIRO, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1989, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Wilson Pinheiro e de 
Marcia Rita do Monte Pinheiro. A pretendente: SANDRA FERREIRA DE ALKMIM, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Araujo 
de Alkmim e de Anisia Ferreira de Jesus.

O pretendente: WILLYAM SERVILHA LEITE, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Aparecido Leite e de Katia Servilha 
Ferreira Leite. A pretendente: CARLA HISAE YOKOI, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Hachiro Yokoi e de Noeli 
Augusto Grangeiro Yokoi.

O pretendente: JOSÉ CARLOS SOARES, profi ssão: ajudante civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Soares e de Naide Pereira da Costa 
Soares. A pretendente: INEIDE CORRÊA SALUSTIANO, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1954, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isidio Salustiano e de Ilka Corrêa.

O pretendente: VALDENISON DE SOUZA SILVA, profi ssão: ofi cial de rede, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cansanção, BA, data-nascimento: 23/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Petronilio José da Silva e de Julia Barbosa de Souza. 
A pretendente: ROSANA CAMPOS DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Moreira de Souza e de Dirce Campos de Souza.

O pretendente: ELIZEU LIMA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Chapadinha, MA, data-nascimento: 28/09/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Gomes Silva e de Elizete 
Lima Silva. A pretendente: LEIDIZAI DOS SANTOS COUTINHO, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos, BA, data-
nascimento: 01/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Josino José dos Santos e de Aperecida Coutinho dos Santos.

O pretendente: MIQUÉIAS JOSÉ DA ROCHA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1993, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jaime José da Rocha e de Ilza Cristina 
da Rocha. A pretendente: FABÍOLA DA SILVA, profissão: ciências contábeis, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ivam da 
Silva e de Ivaneide Lucas da Silva.

O pretendente: VICTOR PROCÓPIO DOS ANJOS ARAUJO, profissão: auxiliar 
jurídico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Edvaldo dos Anjos Araujo e de Lucineia Procópio dos Anjos Araujo. A pretendente: 
GABRIELA DE OLIVEIRA CARRETA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Carreta Junior e de Erica Aparecida 
Assis de Oliveira.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CLAUDIONOR SANTIAGO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 15/10/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Andre Santiago da Silva e de Alaede 
Ramos da Silva. A pretendente: ELIANA DE FATIMA DELMONDES, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
30/11/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Daniel Delmondes e de Aparecida Ribeiro Delmondes.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS BARROS, profi ssão: feirante, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Lagoa Seca - PB, data-nascimento: 09/05/1945, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Felix de Barros e de Clara Ferreira de 
Barros. A pretendente: MARIA SANDRA PEIXOTO DA SILVA, profi ssão: feirante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Sítio Novo - RN, data-nascimento: 31/12/1970, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aprígio Peixoto da Silva e de 
Maria Enedina da Silva.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Boqueirão - PB, data-nascimento: 07/04/1970, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Rodrigues de Sousa e de 
Dalvanira Santos Sousa. A pretendente: ANA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA, profi ssão: 
líder de higienização, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Cruz - RN, data-nas-
cimento: 31/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Aprigio Peixoto da Silva e de Maria Enedina da Silva.

O pretendente: GUILHERME MILFONT MORENO, profi ssão: programador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
01/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ecidir 
Rodrigues Moreno e de Maria Aparecida Milfont Moreno. A pretendente: JULIANA 
ROCHA FERREIRA, profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 20/11/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio Ferreira e de 
Elizete Miranda Rocha Ferreira.

O pretendente: RODOLFO TELES LOPES, profi ssão: analista fi scal, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 25/04/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Lopes e de Marli 
de Souza Teles Lopes. A pretendente: SARAH CRISTINNE DUARTE COSTA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Buriti Bravo - MA, data-nascimento: 
26/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edimar 
Soares Costa e de Benta Pereira Duarte.

O pretendente: ELIONAI ALMEIDA SANTOS FILHO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jequié - BA, data-nascimento: 21/08/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elionai Almeida Santos e de Anatália Monteiro 
da Silva. A pretendente: VERONICA MARIA BEZERRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Condado - PE, data-nascimento: 22/11/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleonice Maria Bezerra.

O pretendente: BRUNO LIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 17/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Oliveira e de 
Edenice Lira de Oliveira. A pretendente: ANA CAROLINA CRAVO DE SOUZA OLIVEIRA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Itajaí - SC, data-nascimento: 
04/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ubirajara 
de Souza Oliveira e de Marisa Ferreira Cravo Oliveira.

O pretendente: DIEGO DOS PASSOS PEREIRA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mauricio Pereira e de Ivone 
dos Passos Pereira. A pretendente: MARIA CECÍLIA KISHIMA DE GOUVEIA, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
data-nascimento: 06/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Francisco Ferreira de Gouveia e de Neide Emiko Kishima de Gouveia.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: operador de tráfego, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Recife - PE (10º Distrito), data-nascimento: 27/08/1964, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Nivaldo Francisco da Silva e de Odete 
Alves da Silva. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES MARTINS DA SILVA, profi ssão: 
socióloga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
21/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Batista da Silva e de Rosana Rodrigues Martins da Silva.

O pretendente: DREW ALLEN ALTHISER, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Illinois, Estado Unidos da América, data-nascimento: 11/05/1990, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Kenneth Eugene Althiser 
e de Shelly Renee Jones. A pretendente: ANA PAULA PIERRI DA SILVA, profi ssão: 
secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França 
- SP, data-nascimento: 10/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Jorge Vicente Pereira da Silva e de Maria Pierri da Silva.

O pretendente: TARCIO LOIOLA SHIMOMOTO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 31/08/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Celso Issamu Shimomoto e de Antonia 
Auzenir Loiola. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: gerente de projetos, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
28/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Bezerra da Silva e de Izilda Maria da Silva.

O pretendente: JOÃO DA CRUZ VIEIRA DE SOUSA, profi ssão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí - PI, data-nascimento: 03/05/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vieira de Sousa e de 
Maria Josefa Felismina. A pretendente: ANA LÍGIA DOS SANTOS, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: em Euclides da Cunha - BA, data-nascimento: 
25/09/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Batista dos Santos e de Joana Maria de Jesus.

O pretendente: MICHAEL LUCAS DE BRITO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP (1º Subsdistrito), data-nascimento: 
19/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Francinete de Brito e de Maria da Conceição Lucas de Brito. A pretendente: CAMILE 
CEZARIO DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Camaçari - BA, data-nascimento: 09/09/1994, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pereira da Silva e de Rubivania Cezario de Melo.

O pretendente: DANIEL ALVES DE ANDRADE, profi ssão: escrivão de polícia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves de Andrade 
e de Antonia Alves de Andrade. A pretendente: IVONE RODRIGUES RICARDO, 
profi ssão: secretária de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Fátima do 
Sul - MS, data-nascimento: 06/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Lucildo Rodrigues Vital e de Maria Ricardo Vital.

O pretendente: EMERSON DE FARIAS FRANCO, profi ssão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
data-nascimento: 22/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alvaro Donizeti Franco e de Evania Maria de Farias. A pretendente: 
STEPHANIE SILVESTRE BALTAZAR, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 07/08/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Andre Bizerra Baltazar e 
de Lais Silvestre Bizerra Baltazar.

O pretendente: PETERSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 29/07/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olavo Frutuoso da Silva e 
de Nelina Alves dos Santos Silva. A pretendente: DANIELLE LUCIANE AUGUSTO, 
profi ssão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
data-nascimento: 12/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Alfredo Augusto Neto e de Elisa Vaz Augusto.

O pretendente: THIAGO LUIZ GUIMARÃES DA SILVA, profi ssão: coordenador de 
suprimentos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 21/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Almir Oliveira da Silva e de Sandra Regina Guimarães da Silva. A preten-
dente: THAISE EMANUELLE DE OLIVEIRA IMAR, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Belo Horizonte - MG (2º Subsdistrito), data-nascimento: 
11/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Dimas Imar e de Veraluce de Oliveira Imar.

O pretendente: DOUGLAS BARBERINO DE ARAUJO, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
01/12/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Barberino de Araujo e de Sonia Regina de Araujo. A pretendente: KAREN REGINA 
ROSA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 21/02/1989, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de 
Luiz Carlos Rosa e de Regina de Oliveira Rosa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: JOSÉ MENDES DE LIMA NETO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 13/10/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Mendes de Lima Filho e de 
Maria Maia de Barros Lima. A pretendente: TANIA MICHELE BARRETO WAISBECK, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/12/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Henrique 
Waisbeck e de Marilza Barreto Waisbeck.

O pretendente: VINICIUS CELESTINO, profi ssão: corretor de imóveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivo Luiz Celestino e de Marilene Pimentel. A 
pretendente: DELIA BERTHA ALFONSO ALCOLEA, profi ssão: turismóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cuba, data-nascimento: 04/08/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Juan Carlos Alfonso Pérez e de Inés Caridad Alcolea 
Vásquez.

O pretendente: EDY MIKERLEY LOUIS, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 11/07/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Paulette Louis. A pretendente: METHELUS NIGHTDER, profi ssão: dona de 
casa, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 17/10/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Methelus Jeantilus e de Micheline Charles.

O pretendente: REGINALDO FILGUEIRAS ALVES, profi ssão: gerente fi nanceiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São João Nepomuceno, MG, data-nascimento: 
11/05/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Custodio Edison Alves 
e de Maria Aparecida Filgueiras Alves. A pretendente: IZABEL SILVIA DE AGUIAR, 
profi ssão: gerente fi nanceira, estado civil: divorciada, naturalidade: Iguape, SP, data-
nascimento: 21/12/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eurico 
Rodrigues Aguiar e de Calina Silva de Aguiar.

O pretendente: LEANDRO CANDIDO DE AMORIM, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Candido de Amorim. A pretendente: 
SHISLAINE DAIANE BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 10/01/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Edilio Barros de Souza e de Sandra Regina Barbosa.

O pretendente: MAMASSALIU SEIDE INDJAI, profi ssão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guine Bissau, data-nascimento: 15/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Bocar Seide Indjai e de Fatumata Djalo. A 
pretendente: BINTA BALDÉ, profi ssão: administradora, estado civil:, naturalidade: 
Contuboel, data-nascimento: 18/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Samba Baldé e de Maria Celeste Ló.

O pretendente: JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Severino Marques de Oliveira e de Iracema 
Aprigio dos Santos. A pretendente: LUCIANA DE CAMARGO ALVES, profi ssão: 
engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
16/08/1995, residente e domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Carlos Ronaldo Brito Alves 
e de Berenice Costa de Camargo Alves.

O pretendente: EDER FELIPE DOS SANTOS, profi ssão: sonoplasta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rolando Felipe dos Santos e de Gentila Anna 
Merli dos Santos. A pretendente: PRISCILA GOMES DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gomes da Silva e de 
Letea Maria Gomes da Silva.

O pretendente: RICARDO BLOISE DA SILVA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Claudenô Vital da Silva e de Ana Paula Bloise da Silva. A pretendente: 
BRUNA RAFAELLI SANTOS SOUZA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio de Souza e de Josefa Maria dos Santos Souza.

O pretendente: AILTON BRITO PATATIBA, profi ssão: ajustador mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 16/11/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro Patatiba e de Idalia Brito Patatiba. 
A pretendente: TEREZA JESUS PERREGIL, profi ssão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Portugal, data-nascimento: 17/03/1952, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Gonçalves Perregil e de Jesuina Fernandes Orfão.

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canali-

zada por Sharon Taphorn
Revisão. É um bom momento para seguir 

uma nova direção. Revise e avalie seus moti-
vos, seus objetivos e seus sonhos agora porque 
você está pronto para abrir as suas asas e voar. 
É um momento favorável para avaliar e apro-
ximar-se desses objetivos. Não se subestime 
ou se envolva em qualquer conversa negativa 
(sua ou de outras pessoas) de que você não 
tem o que é preciso, porque tem. Pensamento 
para hoje: Seja confi ante, avance e participe. 
Você está aqui por um motivo, então vá em 
frente, assuma  seu poder e voe. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Redução de faixa não 
edifi cável em rodovias 
de 15 para 5 metros

A CCJ do Senado aprovou ontem (30) a 
alteração sugerida pela Câmara ao projeto que 
garante a permanência de construções erguidas 
nas faixas não edifi cáveis ao lado de rodovias e 
ferrovias. O texto permite que os municípios re-
duzam o limite dessas faixas, apenas nas rodovias, 
dos atuais 15 para até 5 metros de cada lado. 

Originalmente, o texto proposto pelo senador 
Jorginho Mello (PL-SC) e aprovado em julho 
pelo Senado previa a possibilidade de redução 
da faixa não edifi cável de rodovias e também 
de ferrovias para 5 metros, assim como a 
regularização das construções que estivessem 
sobre essas faixas. Na passagem pela Câmara, 
foi excluída a possibilidade de diminuição das 
faixas não edifi cáveis das ferrovias. 

Os deputados consideraram que as faixas de 
domínio e não edifi cáveis de algumas estradas 
de ferro já são extremamente pequenas, e 
diminuí-las ainda mais poderia trazer riscos 
à população. O relatório do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), lido por Lasier Martins 
(Podemos-RS), aprova a mudança da Câmara.

“Não podemos deixar de concordar com a 
Câmara que, no âmbito do transporte ferroviário, 
a existência de passagens de nível, a invasão 
de faixas de domínio e o desrespeito a faixas 
não-edifi cáveis já está a exigir uma redução da 
velocidade das vias e das composições, além de 
colocar em risco a segurança da população do 
entorno. Se essa situação já ocorre em faixas 
non aedifi candi de 15 metros, imagine-se o 
que ocorrerá se a distância for reduzida para 5 
metros”, disse (Ag.Senado).
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Especial

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Que acontece no cérebro em 

momentos de vendas?

Claudio Zanutim (*)

Conhecer como se dão as emoções, o sistema 
nervoso e as condutas humanas é uma habilida-

de e tanto para este tempo de grande competição 
e diversidade de produtos e serviços para vender 
mais e melhor.

Numa Era em que mal sabemos o que queremos 
diante de tantas opções, o que pode fazer com que 
seu cliente escolha você, o seu produto ou serviço? 

A primeira impressão é a que fi ca?

Embora eu não goste muito em ditados populares 
e frases de impacto prontas, esta afi rmação acima é 
quase uma verdade inteira. 

Segundo estudos sobre o Rapport, um conceito 
da psicologia, uma técnica usada para criar ligação 
e sintonia de empatia com outra pessoa, nós temos 
apenas 10 segundos para causar uma boa impressão, 
em quer que seja que nos veja pela primeira vez.

A neurociência tem um viés do inconsciente 
chamado preconceito inconsciente. Estes vieses 
inconscientes são baseados nas nossas preferências, 
não intencionais.

Por isto, preferimos as pessoas que se parecem 
conosco pois criamos uma rápida conexão. No entanto 
temos uma forte tendência a nos afastar das pessoas 
que são diferentes da gente ou com as quais temos 
um preconceito inconsciente. 

É possível fazer as pessoas (clientes) gostarem 
de nós por meio do Rapport e em menos de dois 
minutos. Imagine você criando instantaneamente 
química com seus leads, prospectos e público-alvo?  
Imagine ainda, você converter mais vendas e fechar 
negócios maiores? 

Fred Graef em um de seus cursos on-line, certa 
vez, ensinou algo interessantíssimo, que merece um 
espaço nesta minha explicação sobre a Neurociência.

Vou parafrasea-lo agora com uma história.
Quem já assistiu ao fi lme “O Poderoso Chefão” 

bem sabe que se trata de uma trilogia cujo per-

sonagem é representado pelo grande Al Pacino. 

Quando alguém queria falar com o Poderoso 

Chefão, o de sempre ocorria, como em todos os 

fi lmes de mafi osos. A pessoa precisava passar 

pelos capangas antes de tudo.

Agora pense comigo, quando você vai vender, 

você quer falar sobre as vantagens e benefícios do 

seu produto ou serviço, certo? Quem está atento a 

este tipo de informação (vantagens e benefícios) 

é o Poderoso Chefão. Só que, para que ele esteja 

aberto e receptivo ao que você quer dizer a ele, 

você precisará necessariamente ter sido validado 

por dois capangas: O da confi ança e o da simpatia 

(bem querer).

Se você receber alguma ressalva destes dois 

capangas (não aprovarem algo em você ou no 

seu comportamento), você até pode falar com o 

Poderoso Chefão, só que os capangas vão cochichar 

no ouvido do chefe algo como: “- fi ca esperto chefe, 

este cara não é confi ável”. Ou algo: “- chefe, esse 

cara se acha o tal”. “Não feche negócios com ele”.

“Os capangas” é o cérebro da simpatia e do bem 
querer. Estes capangas vão dizer se a pessoa gosta 
ou não de você. Este é o cérebro límbico. A ciência 
já comprovou que este processamento do cérebro 
límbico leva 1/20 segundos para ler e identifi car 
informações a nosso respeito. 

Lembra? É nosso preconceito inconsciente. Todas 
nós temos preconceitos positivos e negativos — eles 
são um mecanismo de proteção do ser humano. Mas 
isso pode atrapalhar muito na hora das vendas se você 
não souber identifi car e lidar com eles.

  A boa notícia é que, quando você sabe disto você 
poderá trabalhar melhor com seus clientes na hora 
do primeiro contato.

Então abra-se e mire no coração do cliente (aliás, 
temos cerca de 400 mil neurônios no coração), colo-
que aquele sorriso na voz e cumprimente-o, assim a 
liberação de ocitocina ocorre em larga escala. Tente 
fazer isto, você verá que na maioria das vezes seus 
clientes sorrirão de volta automaticamente. Pois, 
este estado de satisfação é registrado pelo cérebro, 
impulsionado pela liberação de ocitocina, que é um 
hormônio produzido pelo hipotálamo e que pode 
ser um neurotransmissor, assim,  automaticamente 
o cliente retribuirá sem poder controlar. Já que foi 
emocional.

Ao apresentar a sua proposta você não pode sair 
negociando logo de cara, mas é importante criar pri-
meiramente um ambiente de conquista, simpatia 

e confi ança para os capangas (partes do inconsciente 
que estão te analisando).

Se você chegar chegando para apresentar a sua 
proposta sem trabalhar a simpatia e a conquista, 
sua venda estará em risco.

Abraços e até o próximo.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização da 
performance em vendas e no atingimento de objetivos e 

metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos acadêmi-
cos, é reconhecido nos meios empresarial, acadêmico 

e popular, principalmente com o Best Seller: Como 
Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

A oferta de transporte público 
coletivo gratuito ou com tarifas 
reduzidas é possível, de acordo 
com o estudo 'Financiamento 
Extratarifário da Operação dos 
Serviços de Transporte Público 
Urbano no Brasil', produzido 
pelo Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc)

Camila Boehm/Agência Brasil

O estudo demonstra como é possível criar fontes de recursos 
diferentes para subsidiar os gastos da população com 
ônibus, trem e metrô. Hoje os usuários arcam com quase 

90% da receita do sistema de transporte público urbano no Brasil. 

Segundo o instituto, há estados, como São Paulo e Distrito 
Federal, que utilizam algum tipo de subsídio público, mas eles 
são exceções. O documento foi escrito pelo especialista em 
mobilidade urbana Carlos Henrique de Carvalho e as conclusões 
fi ram apresentadas na quarta-feira (30), em audiência pública 
na Câmara que trata da regulamentação do transporte como 
direito social.

“O transporte é um direito assim como a saúde e a educação. 
E assim como a saúde e a educação, ele tem que ser bancado 
por impostos. Além disso, o transporte é aquele que faz com que 
as pessoas acessem os outros direitos, porque em um país tão 
desigual quanto o nosso, se as pessoas não tem condição de pagar 
a tarifa, elas não acessam hospital, não acessam escola pública, 
não acessam o centro da cidade para procurar emprego”, disse 
Cleo Manhas, assessora política do Inesc.

Em 2015, foi aprovada a Emenda Constitucional 90, de auto-
ria da deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), que inclui 
o transporte como direito social, assim como são a saúde e a 
educação. No entanto, é necessário que haja a regulamentação 
para que a emenda comece a valer. “É muito importante que os 
parlamentares tomem conhecimento e que esse projeto vingue, 
porque a gente precisa regulamentar o direito social ao transporte. 
E principalmente porque a gente precisa ver o transporte como 
direito e não como uma mercadoria”, disse Cleo.

A assessora explicou que os custos do sistema de transporte 
seriam pagos com impostos que já existem. “Não é a criação de 
nenhum imposto novo, eles já existem e são todos ligados à mobi-
lidade urbana, teriam pequenos acréscimos de tarifa na gasolina, 
no IPVA, no  IPTU. Teríamos a [arrecadação da] mobilidade por 

Pesquisa mostra que transporte 
público coletivo gratuito é possível

transporte individual motorizado contribuindo para o transporte 
público urbano”, disse Cleo. Além disso, haveria recursos do 
estado e arrecadação na iniciativa privada.

As justifi cativas do estudo para a escolha dessas receitas são: 
quem tem imóveis em regiões valorizadas pela oferta de ônibus e 
metrô no local deve pagar um IPTU maior; donos de automóveis 
aceitariam um aumento no IPVA, pois com mais gente migrando 
para um transporte coletivo barato, menos trânsito terão no seu 
trajeto. O estado, que abrirá mão de uma pequena parte da arre-
cadação com o ICMS, cumprirá seu papel social e os empresários 
devem participar do rateio, porque recebem em contrapartida o 
aumento na circulação de potenciais clientes pela cidade, além 
de reduzir ou zerar o valor pago em vale-transporte aos seus 
funcionários. 

Segundo o estudo, atualmente, o transporte coletivo no país se 
mantém com R$ 59 bilhões ao ano, sendo que 89,8% (R$ 52,9 bi) 
vem de tarifas cobradas dos passageiros. Os incentivos públicos 
representam 10,2% desse montante, enquanto as receitas não 
tarifárias (publicidade, por exemplo) correspondem a R$ 375 
mil. “Para chegar na tarifa zero, nós teremos que ter um fundo 
de cerca de R$ 70,8 bilhões, isso em termos de políticas públicas 
e de orçamento público juntando União, estados e municípios, 
não é um número assustador, não é muito [dinheiro] e é muito 
viável”, avaliou Cleo.

O estudo apresenta três cenários: no primeiro, haveria redução 
da tarifa de transporte em 30%; no segundo, a redução chegaria 
a 60%; e no terceiro cenário a tarifa teria custo zero. Para isso, 
os valores do IPVA aumentariam de 6% a 20%; o IPTU, de 4% a 
11%; o combustível, de 10% a 53%; e a arrecadação com empre-
gadores de 3,9% a 8,9%. O Inesc ressalta que a arrecadação dos 
recursos ocorreria de maneira progressiva, ou seja, quem tem 
maior renda paga mais.

“As pessoas vão dizer o seguinte 'vai onerar as pessoas que 
usam e que não usam transporte público urbano', mas hoje, por 

exemplo, a infraestrutura para transporte individual motorizado, 
que é o maior gasto dos orçamentos público com mobilidade, 
quem paga isso são os impostos de todas as pessoas, proprietários 
usuários ou não do transporte individual motorizado. E isso não 
é visto como uma coisa absurda”, disse Cleo.

A assessora diz que a população como um todo se benefi cia 
da redução de tarifa do transporte público por diversos motivos, 
seja pela redução do número de automóveis nas vias, seja porque 
leva as pessoas para trabalhar. “Da mesma forma que os impostos 
bancam a infraestrutura para automóveis, pode também fi nanciar 
o sistema de transporte público urbano”.

Segundo o estudo, o prejuízo econômico gerado pelos ônibus 
– a poluição, os danos ambientais e os acidentes – é de R$ 16,6 
bilhões por ano, já a circulação de carros e motos provoca uma 
perda oito vezes maior (R$ 137,8 bilhões). “Não faz sentido só 
os passageiros sustentarem o transporte coletivo, quando cada 
ônibus consegue tirar 50 carros da rua, e uma composição de 
metrô elimina 800 automóveis das vias públicas”, disse Cleo.

Usuários arcam com quase 90% dos custos deste modal no país.

Rovena Rosa/ABr

Segundo o estudo, uma composição de metrô elimina 
800 automóveis das vias públicas.
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A população como um todo se benefi cia da redução de 
tarifa do transporte público, diz assessora do Inesc.
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